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TNPSC துளிகள் 

❖ திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற 42-வது ததசிய அடைெ்புகள் கருத்தரங்கின்தெோது 

இஸ்தரோவின் தடலவர ் சிவனுக்கு ததசிய அடைெ்புகள் தங்க விருதோனது இந்திய 

அடைெ்புகள் சமூகத்தினோல் (SSI - Systems Society of India) வழங்கெ்ெைை்து.  

o இந்த விருதோனது அடைெ்பு அறிவியல் ைற்றுை் பெோறியியல் துடறயில் இவரது 

தடலசிறந்த ெங்களிெ்டெ அங்கீகரிக்கிறது. 

❖ இஸ்தரோ ெிறுவனம் ைோணவரக்ளுைன் இடணந்து, தனது திை்ைைோன அடனவடரயுை் 

பசன்றடையக் கூடிய திை்ைத்தின் ஒரு ெகுதியோக “சை்வோத”் என்ற திை்ைத்டதத் 

பதோைங்கியுள்ளது. இதத்ிை்ைைோனது நோபைங்கிலுை் உள்ள இடளஞரக்டள விண்பவளி 

அறிவியல் பதோைரெ்ோன ஆரோய்சச்ிகளில் ஈடுெடுத்துகிறது. 

❖ டைதரோெோத்தில் உள்ள இந்திய பதோழில்நுை்ெ நிறுவனத்தின் தடலவரோன               

பி.வி.ஆர.் தைோகன் தடலடையிலோன குழுவோனது 2020 ஆை் ஆண்டிலிருந்து புதிய 

கல்லூரிகடள அடைக்க அடனதத்ு இந்திய பதோழில்நுை்ெக் கல்வி ெிறுவனம் (AICTE - All 

India Council for Technical Education) அனுைதிக்கக் கூைோது என்று ெரிந்துடரத்துள்ளது.  

❖ ைத்திய வீைட்ு வசதி ைற்றுை் நகரப்்புற விவகோரங்களுக்கோன அடைசச்ர ்ெரத்ீப் சிங் பூரி 

(தனிப் நபாறுப்பு) நடுத்தர வருவோய் ஈைட்ுை் பிரிவினருக்கோன பிரதோன் ைந்திரி ஆவோஸ் 

திை்ைை் என்ற PMAY (Pradhan Mantri Awas Yojana) கைன் ைோனியத்டத 2020 ஆை் ஆண்டு ைோரச் ்

31 வடர நீை்டிக்கெ்ெைட்ுள்ளதோக அறிவிதத்ுள்ளார.் 

❖ ரஃதெல் வரோதன ைற்றுை் அண்ை்தைோய்னி கிரீஸ்தென் ஆகிதயோடர வீழ்த்தியதன் மூலை், 

2018 ஆை் ஆண்டிற்கோன பிபரஞ்சு விடளயோைட்ு வீரர ் என்ற ெை்ைத்டத வளரந்்து வருை் 

நைச்த்திர கால்பெ்து வீரரோன இலியன் ெோபி பவன்றுள்ளோர.் 

❖ ைத்திய ஆசிய நோடுகளின் பெோருளோதோரத்டத தைை்ெடுதத்ுவதற்கோக இந்தியோவிலிருந்து 

பசய்யெ்ெைவுள்ள முதலீடுகளின் பின்னணியில் உஸ்பெக்கிஸ்தோன் நோைோனது 2019 ஆை் 

ஆண்டை “நைெ்பு முதலீடு ைற்றுை் சமூக வளரச்ச்ிக்கோன” ஆண்ைோக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ தமிழ்நோடு ஆளுநர ் ென்வோரிலோல் புதரோகித் ைதுடர கோைரோஜ் ெல்கடலக்கழகத்தின் 

துடணதவந்தரோக கிருஷ்ணடன நியமித்தோர.் இவர ் ெதவிதயற்றதிலிருந்து (ஜனவரி 1, 

2019) மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இெ்ெதவியில் நீடிெ்ெோர.் 

❖ 1988 ஆை் அண்டில் தைற்பகோள்ளெ்ெை்ை ஒெ்ெந்தத்தின்ெடி இந்தியோ ைற்றுை் ெோகிஸ்தோன் 

ஆகிய இரு நோடுகளும் அணு ஆயுதங்கள் பதோைரெ்ோன தகவல்கடளெ் ெரிைோறிக் 

பகோண்ைன. 

o இது இரு நோடுகளுக்கு இடைதயயோன 28-வது முடற நிகழ்ந்த தகவல் 

ெரிைோற்றைோகுை். முதன்முடறயோக 1992 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 01 ஆை் தததி 

இருநோடுகளுக்கும் இடைதய தகவல் ெரிைோறெ்ெைை்து. 

❖ ஈதரோடு ைோவை்ை வனதத்ுடறயுை், தமிழ்நோடு ெை்ைோை்பூசச்ிகள் சங்கமுை் இடணந்து 

முதல்முடறயோக சத்தியைங்கலை் புலிகள் கோெ்ெகத்தில் டிசை்ெர ்29 ைற்றுை் 30 தததிகளில் 

ெை்ைோை்பூசச்ிகள் மீதோன கணக்பகடுெ்டெ தைற்பகோண்ைன. 

o இக்கணக்பகடுெ்பு குழு 150 வடகயோன ெை்ைோை்பூசச்ிகடளயுை், 241 வடகயோன 

ெறடவகடளயுை் வனத்தினுள் அடையோளை் கண்ைது.  

❖ ஆயுதெ்ெடைகள் சிறெ்பு அதிகோரச ் சை்ைத்தின் கீழ் ைத்திய அரசு நோகோலோந்து ைோநிலை் 

முழுவடதயுை் தைலுை் ஆறுைோத கோலத்திற்கு ெோதிக்கெ்ெை்ை ெகுதியோக அறிவிதத்ு 

இருக்கின்றது. 



•   
•    
 
 
 
 

2 
 

  

❖ ஜெ்ெோனின் நிதயுதவி நிறுவனைோன ஜெ்ெோன் சரவ்ததச ஒதத்ுடழெ்பு அடைெ்புைன் இந்திய 

அரசு 75 சதவிகித பைை்தரோ ரயில் வண்டிகடள இந்தியோவில் தனது பசோந்தத் 

பதோழிற்சோடலயிதலோ அல்லது இந்திய நிறுவனங்களுைன் கூைட்ு தசரந்்ததோ 

தயோரிெ்ெதற்கோக ஒப்பெ்தம் நசய்து இருக்கின்றது. 

❖ ைத்திய தகவல் ஆடணயத்தில் புதிய தடலடை தகவல் ஆடணயரோக சுதிர ் ெோரக்வோ 

என்ெவடரயுை் நோன்கு புதிய தகவல் ஆடணயரக்டளயுை் மத்திய அரசு நியமிதத்ு 

இருக்கின்றது. 

❖ அஸ்வோனி தலோகனி என்ெவரின் ஓய்றவத் பதோைரந்்து ைத்திய அரசோனது ரயில்தவ 

வோரியத்தின் புதிய தடலவரோக V.K. யோதவ் என்ெவடர நியமிதத்ு இருக்கின்றது.  

❖ சரவ்ததச கிரிக்பகை் குழுைத்தோல் இந்திய பெண்கள் கிரிக்பகை் அணியின் துவக்க 

ஆைை்க்கோரரோன ஸ்மிரிதி ைந்தோனோ ஐசிசியின் ஆண்டிற்கோன பெண் கிரிக்பகை் 

வீரரோகவுை் ஐசிசி பெண்கள் ஒருநோள் தெோை்டிகளின் ஆண்டிற்கோன வீரரோகவுை் 

ததரந்்பதடுக்கெ்ெைட்ுள்ளோர.் 

❖ பசயின்ட் பீை்ைரஸ்்பெரக்்கில் நடைபெற்ற உலக துரித பசஸ் தெோை்டியில் ைோக்னஸ் 

கோரல்்பசன் 17/21 என்ற புள்ளிகளுைன் தனது சோை்பியன்ஷிெ்டெத் தக்க டவதத்ுக் 

நகாண்டுள்ளோர.் இவர ் தெோலந்தின் கிரோண்ை் ைோஸ்ைரோன ஜன்-கிருடசஸ்ைோெ் ருடா 

என்ெவடரத் ததோற்கடித்தோர.் ஜெ்ெோனிய அபைரிக்கரோன ஹிகோரு நகோமுரோ மூன்றோவது 

இைத்டதெ் பிடித்தோர.் 

o இந்த பவற்றியானது நோரத்வ வீரரின் 10-வது உலக அளவிலோன அவரது வோழ்நோள் 

சோதடன பவற்றியோகுை். 

❖ வங்கததச கிரிக்பகை் அணித ்தடலவர ்ைஸ்ரெ் பமாரத்ோசோ அெ்ொட்டின் 11-வது பெோதுத் 

ததரத்லில் மிகெ் பெரிய பவற்றிடயப் ெதிவு பசய்திருக்கிறோர.் இதன் மூலை் அந்நோை்டில் 

கிரிக்பகை் விடளயோை்டில் ெடப்பில் விறளயாடிக் பகோண்டிருக்குை் ஒரு வீரர ்

முதன்முடறயாக சை்ைைன்ற உறுெ்பினரோக ததரந்்பதடுக்கெ்ெை்ை முதல் நெரோகியுள்ளோர.் 

❖ P.K. ஸ்ரீவஸ்தோவின் ெணி ஓய்றவயடுதத்ு 1982 ஆண்டின் இெ்திய ஆயுதத் தளவாட 

நதாழிற்சாறலப் பணி (IOFS - Indian Ordnance Factories Service) அதிகோரியோன சவுரெ் குைோர ்

பீரங்கித் பதோழிற்சோடலகளின் பெோது தைலோளரோகவுை் பீரங்கித் பதோழிற்சோடல 

வோரியத்தின் தடலவரோகவுை் நகால்கத்தாவில் ெதவிதயற்றுள்ளோர.் 

❖ இந்தியப் தெோை்டி ஆடணயத்தின் பசயலோளரோக P.K. சிங் நியமிக்கெ்ெைட்ுள்ளோர.் 

❖ நிதிச ் தசடவகள் துடறயோனது இந்திய ஆயுள் காப்பீடட்ு நிறுவனத்தின் நிரவ்ோக 

இயக்குநரான தைைந்த ் ெோரக்வோடவ அெ்ெிறுவனத்தின் நசயல் தடலவரோக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ ைோங்கோங்கில் நடைபெற்ற உலக நிடனவுத் திறன் சோை்பியன்ஷிெ்பில் சிங்கெ்பூடரச ்

தசரந்்த 12 வயதோன இந்திய வை்சோவழி ைோணவரான துருவ் ைதனோஜ் 2 தங்கெ் 

ெதக்கங்கடள பவன்றோர.் 

❖ IIT ரூரக்்கியின் தெரோசிரியரோன பஜயந்தோ குைோர ் தகோஷ் ததசிய பதோடலயுணர ்

சங்கத்தினோல் வழங்கப்படும் சிறெ்ெோன பசயலாக்கத்திற்கான 2017 ஆம் ஆண்டின் 

ததசிய புவி நிலெ்ெரெ்பு விருது (வோழ்நோள் சோதடனயோளர ் விருது) வழங்கி 

நகௌரவிக்கப்படட்ார.்  
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o இந்த விருதோனது புவி நிலெ்ெரெ்பு அறிவியல் ைற்றுை் அதன் ெயன்ெோடுகளின் 

வளரச்ச்ிக்கோன அவரின் ெங்களிெ்பிற்கோக வழங்கெ்ெைை்து. 

❖ பிரோன்ஸ் நோை்டின் உன்னதமான தசடவகளுக்கு வழங்கெ்ெடுை் மிக உயரந்்த விருதோன 

‘Legion of Honour’ என்ற விருது புத்தோண்டில் பகௌரவிக்கெ்ெடுதவோர ்ெை்டியலின்படி, கைந்த 

ஆண்டு குதரோஷியோடவத் ததோற்கடித்து உலகக் தகோெ்டெடய பவன்ற பிரோன்ஸ் 

அணியின் கோல்ெந்தோை்ை அணியின் வீரரக்ளுக்கு வழங்கப்படட்து. 

o 1998 ஆை் ஆண்டு உலகக் தகோெ்டெறய நவன்ற பிறகு 2018 ஆை் ஆண்டு ரஷ்யோவில் 

நடைபெற்ற உலகக் தகோெ்டெப் பபாட்டியில் 2-வது முறறயாக உலகக் 

தகோெ்டெறய பிரோன்ஸ் நவன்றது. 

❖ வைக்கு தகரளோவின் கோசரத்கோடு ெகுதியிலிருந்து பதற்கு முடனயில் உள்ள ைோவை்ைமான  

திருவனந்தபுரம் வடர ெோலின சைதத்ுவை் ைற்றுை் ைறுைலரச்ச்ி விழுமியங்கடள 

நிடலநிறுத்துவதற்கோக தகரளோ முழுவதிலுை் இருந்து லைச்க்கணக்கோன பெண்கள் 620 

கிமீ நீளமுள்ள ைகளிர ் சுவர ் அல்லது வனிதோ ைதிடல 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 ஆம் 

பததியன்று அடைத்தனர.் 

❖ இந்திய பவகெ் ெந்து வீசச்ோளரோன ஜஸ்பிரித் புை்ரோ 78 விக்பகைட்ுகடள வீழ்த்தி 2018 

ஆண்டில் சரவ்ததச ஆை்ைங்களில் அதிக விக்பகைட்ுகடள எடுத்த வீரரோகியுள்ளோர.்  

❖ புகழ்பெற்ற ஆங்கிலை் ைற்றுை் ஒடியோ பைோழி எழுத்தோளரோன ைதனோஜ் தோஸ், 

பெரை்ோை்பூர ் ெல்கடலக்கழகத்தினோல் நிறுவெ்ெை்ை இலக்கியத்தில் வோழ்நோள் 

சோதடனக்கோன கபி சோை்ரோை் உதெந்திர ென்ஜோ ததசிய விருதிடனெ் பெற்றுள்ளோர.் 

❖ ஆஸ்திபரலியாவின் நமல்நபரன்் கிரிக்நகட் றமதானத்தில் ெறடநபற்ற நடஸ்ட் 

பபாட்டியில் 137 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திபரலியாறவ இெ்தியா பதாற்கடித்தது. இது 

இெ்தியாவின் 150வது நடஸ்ட் நவற்றியாக மாறியது. 

o இது ஆஸ்திபரலியாவில்  கிறிஸ்துமஸ் தினத்திற்கு அடுத்த ொள் ெறடநபற்ற 

பபாட்டிகளில் இெ்தியாவின் முதல் நவற்றியாகும். 

❖ அடனதத்ு ைல்கோனோக்கடளயுை் டிஜிை்ைல் வடிவில் ைோற்றியுள்ள முதல் கோவல் துடறயோக 

பைல்லி கோவல் துடற ஆகியுள்ளது. ைல்கோனோ என்ெது வழக்கு சை்ெந்தெ்ெை்ை பெோருைக்ள் 

ைற்றுை் ஆதோரங்கடளப் ெோதுகோெ்ெோக டவெ்ெதற்கோக கோவல் நிடலயங்களில் உள்ள 

தசமிெ்பு வசதியோகுை். 

❖ ததசிய ைனித உரிடைகள் ஆடணயைோனது பெோதுச ் தசடவ டையங்கள் மூலைோக 

புகோரக்டளப் ெதிவு பசய்வதற்கோக 14433 எனுை் இலவச நதாறலபபசி எண்டணத் 

பதோைங்கியுள்ளது. இந்த இலவச எண்ணோனது ஆடணயத்தின் அலுவல் தநரங்களில் 

ைைட்ுதை உெதயோகெ்ெடுத்த முடியுை். 

❖ இந்திய அணியின் தடலவர ் விரோை் தகோலி பவளிநோடுகளில் நடைபெற்ற பைஸ்ை் 

தெோை்டிகளில் அணித ் தடலவரோக இருெ்து 11 முடற பவற்றி பெற்று இந்திய கிரிக்பகை் 

அணியின் முன்னோள் தடலவரோன சவுரவ் கங்குலியின் சோதடனயிடனச ் சைன் 

பசய்துள்ளோர.் தைலுை் இவர ் ஆஸ்திதரலிய ைண்ணில் ெோரை்ர-்கவோஸ்கர ் டிரோபிடயத் 

தக்க டவதத்ுக் பகோண்ை முதல் இந்திய அணித் தடலவருைோவோர.் 

❖ அரசுக்குச ் பசோந்தைோன அலகோெோத் வங்கி ைற்றுை் SBI ஆயுள் கோெ்பீடு ஆகியடவ 

இடணந்து அலகோெோத் வங்கியின் 3238 கிடளகள் மூலைோக கோெ்பீடுகடள விற்க உள்ளன. 

இந்த ஒெ்ெந்தைோனது நோை்டின் மிகெ்பெரிய ஒரு கோெ்பீைட்ு தசடவ கூை்டிடணவோக 
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கருதெ்ெடுகிறது.  

❖ சசச்ின் பைண்டுல்கருக்குெ் ெயிற்சியளித்தவரும் 1990 ஆண்டின் துதரோணோசச்ோரய்ோ 

விருது பெற்றவருைோன ெயிற்சியோளர ்ரமாகோந்த் அசத்ரகர ்தனது 86 வயதில் கோலைோனோர.் 

o கிரிக்நகட் விடளயோை்டில் இவரின் ெங்களிெ்பிற்கோக 2010 ஆை் ஆண்டு இவர ்

ெத்ைஸ்ரீ விருது வழங்கி பகௌரவிக்கெ்ெை்ைோர.் 

❖ விரோை் தகோலி சரவ்ததச ஆை்ைத்தில் தவகைோக 19,000 ரன்கடள எடுதத்ு சசச்ின் 

பைண்டுல்கரின் சோதடனடய முடியடிதத்ுள்ளார.் 

❖ பவெ்ெ ைண்ைல சூறோவளியோன உஸ்ைோன் பிலிெ்டென்ஸ் நோை்டின் ைணிலோவில் உள்ள 

பிதகோல் பிரோந்தியத்டதத் தோக்கியது. இது கடுடையோன ைடழெ் பெோழிவுைன் நோடு 

முழுவதுை் ெல இைங்களில் தைோசைோன நிலசச்ரிவுக்கும் கோரணைோகியுள்ளது. 

❖ நபண்டகன் தனிக்றகயாளரான படவிட் ொரக்ுயுஸ்ட் அநமரிக்காவின் பாதுகாப்புத் 

துறறக்கான தற்காலிக துறண நசயலாளராக ெியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ இந்தியோவின் மிகெ்பெரிய எண்பணய் நிறுவனைோன இந்தியன் ஆயில் கோரெ்்ெதரஷன் (IOC 

– Indian Oil Corporation) ஆனது தமிழ்நோை்டின் எண்ணூரில் உள்ள அதன் ரூ 515 தகோடி 

ைதிெ்புடைய முதல் திரவ இயற்டக எரிவோயு (LNG) இறக்குைதி முடனயத்தின் 

பசயல்ெோை்டிடன அறிவிதத்ுள்ளது. 

o இந்த LNG இறக்குைதி முடனயைோனது IOC ஆல் பசோந்தைோகக் கை்ைெ்ெைை் முதல் 

இறக்குைதி முடனயைோகும். 

❖ குஜரோத் கல்வி வோரியைோனது குஜரோத்தின் அரசுெ் ெள்ளிகளில் உள்ள ைோணவரக்ளுக்கு 

ததச ெக்திடய வளரெ்்ெதற்காக வகுப்புகளில் தங்கள் வருடகப் ெதிவு அடழெ்புகளுக்கு 

‘உள்தளன் அய்யோ’ எனக் கூறுவதற்குெ் ெதிலோக ‘பஜய்ஹிந்த்’ அல்லது ‘பஜய்ெோரத’் எனக் 

கூற தவண்டுபைன சமீபத்தில் உத்தரவிைட்ுள்ளது. 

❖ விஜலாபுரை் கிரோைத்தில் 100 தகோடி ரூெோய் ைதிெ்பீைட்ிலோன குெ்ெை் விைோன ெிறலய 

ஓடுெோடதத் திை்ைத்திற்கு ஆந்திர முதல்வர ்அடிக்கல் நோை்டியுள்ளோர.் 

❖ ஆஸ்திதரலிய ைண்ணில் ஆஸ்திதரலியோவிற்கு எதிரோன பைஸ்ை் தெோை்டியில், 100 ரன்கடள 

குவித்த முதல் விக்பகை் கீெ்ெர ் ைைட்ையோளரோக இந்தியோவின் ரிஷெ் ெந்த் 

உருநவடுத்துள்ளார.்  

❖ நீதிெதி ஆசிெ் சோயித ் பகாசா ெோகிஸ்தோனின் புதிய தடலடை நீதிெதியோக 

நியமிக்கெ்ெைட்ுள்ளோர.் இவர ் தற்தெோதுள்ள தடலடை நீதிெதியோன சோகிெ் நிசோர ்

என்பவருக்கு அடுதத்ுப் ெதவிதயற்கவுள்ளோர.் 

❖ தமிழ்நோடு அரசின் அறிவியல் ைற்றுை் பதோழில் நுை்ெ கழகத்தின் துடணத ் தடலவரோக 

ையில்சோமி அண்ணோதுடரடய தமிழ்நோடு அரசு நியமிதத்ுள்ளது. 

❖ தில்லியில் உள்ள இந்திரோகோந்தி சரவ்ததச விைோன நிடலயைோனது அதி நவீன 

ஆயுதங்களுைன் கூடிய 6 குண்டு துடளக்கோத வோகனங்கடளப் பெற உள்ள முதல் விைோன 

நிடலயைோக மாற உள்ளது. 

❖ தகோயை்புதத்ூர ் விழோவின் 11-வது ெதிெ்ெோனது ஜனவரி 03 அன்று தகோயை்புதத்ூர ் வஉசி 

பூங்கோவில் பதோைங்கியது. ஒரு வோரக் கோலத்திற்கு நடைபெறுை் இந்நிகழ்சச்ியோனது 

இெ்திய நதாழில் கூட்டறமப்பு மற்றும் யங் இந்தியன் (YI – Young Indian) ஆகியவற்றால்  

நைத்தெ்ெடுகிறது. இது ஜனவரி 12 வடர நடைபெறுை்.  
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❖ பசன்டனயில் நடைபெற்ற 13-வது நைனத் திருவிழோவில் புகழ்பெற்ற ெரதநோை்டியக் 

கடலஞரோன சோந்தோ தனஞ்பசயன் என்பவருக்கு நிருத்ய கலோநிதி ெை்ைை் வழங்கெ்ெை்ைது. 

❖ நோக்பூரிலுள்ள விஸ்தவஸ்வரய்யோ ததசிய பதோழில்நுை்ெக் கழகத்தின் 

ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் குழுவோனது ெயன்ெோைற்ற உலர ் மின்கலங்களிலிருந்து உயர ்

ைதிெ்புடைய கிரோபீன் என்பறதத் தயோரிக்க உதவுை் ஒரு புதிய பதோழில்நுை்ெத்டத 

உருவோக்கியுள்ளனர.் 

❖ தகவல் பதோைரப்ு (தனிப் பெோறுெ்பு) ைற்றுை் இரயில்தவ துறற ஆகியவற்றின் இடண 

அடைசச்ர ் மபனாஜ் சின்ொ ரோஜ்குைோர ் சுக்லோவின் நிடனவு அஞ்சல் தடலடய 

புதுபைல்லியில் பவளியிை்ைோர.்  

o ரோஜ்குைோர ் சுக்லோ 1917-ல் கோந்தியடிகளோல் துவங்கெ்ெைை் சை்ெோரன் சதத்ியோக் 

கிரகத்தில் சிறெ்ெோன ெங்களிெ்பிறன அளிதத்வராவார.் 

❖ HDFC பரஸ்பர ெிதி ஆனது ICICI ெ்ருபைன்ஷியல் பரஸ்பர ெிதிறய முந்தி இரண்டு 

வருைங்களுக்குெ் பிறகு மிகெ்பெரிய பசோதத்ு தைலோண்டை நிறுவனைோக முதலிைத்டதெ் 

பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ ெோதுகோெ்பு ைற்றுை் ெயங்கரவோத தோக்குதல்கள் அதிகரிெ்பின் கோரணைோக ஆெ்கோனிய 

குடிைக்களுக்கு வருடகயின் பெோழுது விசோ வழங்குை் வசதிடய ெோகிஸ்தோன் ரதத்ு பசய்ய 

முடிவு பசய்துள்ளது. 

❖ கிரோைெ்புற தைை்ெோைட்ு அடைசச்கைோனது தீனதயோள் உெோத்தியோயா கிரோமின் கவுசல்யோ 

திை்ைத்தின் கீழ் கிரோைெ்புற இடளஞரக்ளுக்கு திறன் தைை்ெோட்டு ெயிற்சியளிெ்ெதற்கோக 

ைோருதி சுசுகி இந்தியோ நிறுவனதத்ுைன் புரிந்துணரவ்ு ஒெ்ெந்தத்தில் 

டகபயோெ்ெமிைட்ுள்ளது. 

❖ ெதத்ு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ் வோதயஜர ் 1 & 2 ஆல் ைதிெ்பிைெ்ெை்ை அளடவ விை அதிக 

விகிதத்தில் சனிக் தகோளோனது அதன் அறடயாளச ் சின்னைோன வடளயத்டத இழந்து 

வருவடத நோசோவின் புதிய ஆரோய்சச்ியோனது உறுதிெடுத்தியுள்ளது. 

o சனிக் தகோளின் வடளயைோனது அதன் கோந்தெ் புலத்தினோல் ெனித ் துகள்களின் 

தூசியோன ைடழத ் துளி தெோல் சனிக் தகோளின் ஈரெ்்பு விடசயோல் உள்பள 

இழுக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ ஆந்திரெ் பிரததச அரசோனது தெோலோவரை் திை்ை தளத்தில் முதலாவதும் ஒடட்ுநமாத்தத்தில் 

41-வதுமான வட்ட வடிவ கதடவப் பெோருதத்ுை் ெணிடயத் பதோைங்கியுள்ளது. 

o இந்த திை்ைைோனது 2019 தை ைோதத்தில் முடிக்கெ்ெடுநமன்றும் 2019 டிசை்ெரில் 

புவியீரெ்்பு முறறயில் கோல்வோய்களுக்கு நீர ்திறக்கெ்ெடுநமன்றும் அரசு ெம்புகிறது. 

❖ ஸ்ரீநகரில் உள்ள பிரெலைோன தால் ஏரி முழுவதுமாக உடறந்துள்ளது. இந்நகரைோனது 

சமீெத்தில் கைந்த 11 ஆண்டுகளில் குடறந்த ெைச் பவெ்ெநிடலயோக றமனஸ் 7.6 டிகிரி 

பசல்சியஸ் அளவிற்கு குறறெ்துள்ளது. 

❖ அஸ்ஸாம் உடன்படிக்றகயின் பிரிவு VI ஐ அமல்படுதத்ுவதற்காக M.P நபஸ்பராவுவாவின் 

தறலறமயின் கீழ் ஒன்பது உறுப்பினரக்றளக் நகாண்ட உயரம்டட்க் குழுவிறன இெ்திய 

அரசு அறிவிதத்ுள்ளது.  

❖ இந்திய ரயில்தவயோனது அடனதத்ு நீண்ை தூர இரயில் வண்டிகளிலுை், நீண்ை கோல 

நீடிெ்புத் தன்டைடய அல்லது குடறவோன பநோறுங்குை் தன்டைடய ஏற்ெடுத்திட ெடழய 
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ைரபுசோர ் இரயில் பெை்டிகளுக்குெ் ெதிலோக புதிய வடிவடைெ்பிலோன LHB (Linke Hofmann 

Busch) பெை்டிகடள ைோற்றிை திை்ைமிை்டுள்ளது. 

❖ ைத்திய ைனிதவள தைை்ெோைட்ு அடைசச்கைோனது ைனநல ைருத்துவரோன ைோக்ைர ்

ஜிததந்திர நோக்ெோல் தடலடையில் ஜவைர ் நதவோதயோ வித்யோலயோவின் விடுதிகளில் 

தங்கியிருக்குை் ைோணவரக்ளின் தற்பகோடல ைரணங்களுக்கோன சூழல்கடள 

ஆரோய்வதற்கோக ஒரு சிறெ்புக் குழுடவ ஏற்ெடுத்தியிருக்கின்றது. 

❖ அபைரிக்க ெோதுகோெ்புத ்துடறயின் ஊழியரக்ள் பிரிவின் தடலடை அலுவலரோன பகவின் 

ஸ்வீனி சமீெத்தில் தனது ெதவியிறன ரோஜினோைோ பசய்திருக்கின்றோர.் 

❖ டைதரோெோத்தில் உள்ள பசகந்திரோெோத் இரயில்தவ நிடலயை் பதற்கு ைத்திய இரயில்தவ 

ைண்ைலத்தின் முதல் இரயில் நிடலயைோக 100 அடி உயரமுடைய பகோடிக் கை்ெதத்ில் 

மூவரண்க் பகோடிடய ஏற்றிய நிடலயைோகியிருக்கின்றது. இது இரயில்தவ வோரியத்தின் 

ஆடணயெ்ெடி பசய்யெ்ெை்டிருக்கின்றது. 

❖ வைக்கு ைத்திய ரயில்தவயோனது பிரயோக்ரோஜ் நகரில் குை்ெதைளோவில் 

ெங்தகற்ெவரக்ளுக்கு உதவுவதற்கோக Rail Kumbh Seva எனுை் டகதெசி பசயலிபயோன்டற 

அறிமுகெ்ெடுத்தியுள்ளது. 

❖ தமிழக ஆளுநர ்தனது தமிழக சை்ைசடெ உடரயில் தமிழக அரசோனது அடனதத்ு குடுை்ெ 

அைட்ை டவத்திருெ்தெோருக்குை் பெோங்கல் ெரிசோக 1000 ரூெோறயயுை் ஒரு ெரிசுக் 

கூடைறயயுை் வழங்குை் என அறிவித்துள்ளோர.் 

❖ சரவ்ததச தவை்டி தினைோனது தமிழகத்தின் ெல்தவறு ெகுதிகளில் 2019 ஜனவரி 6 ஆை் நோள் 

பகோண்ைோைெ்ெைை்து. 

❖ 9 நோைக்ள் நடைபெறுை் சரவ்ததச ெை்ைை் விடுை் திருவிழோ ஜனவரி 6ஆை் தததியன்று 

குஜரோத்தின் அகைதோெோத்தில் பதோைங்கியது. அகைதோெோத ் நகரைோனது 1989 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து அதன் உத்தரயோன் திருவிழாவின் அதிகோரெ் பூரவ் பகோண்ைோை்ைத்தின் 

ஒரு ெகுதியோக சரவ்ததச ெை்ைை் விடுை் திருவிழாடவ நைத்தி வருகிறது. 

❖ பதன்னிந்திய புத்தக விற்ெடனயோளரக்ள் ைற்றுை் பவளியீை்ைோளரக்ள் சங்கத்தோல் 

ஏற்ெோடு பசய்யெ்ெைட்ுள்ள ஜனவரி 04 முதல் 20 வடர நடைபெறுை் பசன்டன புத்தகக் 

கண்கோை்சியின் 42-வது ெதிெ்ெோனது நசன்றனயின் ெெ்தனத்தில் உள்ள YMCA 

டைதோனத்தில் பதோைங்கியது. 

❖ எகிெ்து நோைோனது அதன் தடலநகரோன பகய்தரோவிலிருந்து 45 கி.மீ. பதோடலவில் உள்ள 

புதிய நிரவ்ோக தடலநகரத்தில் தைற்கு ஆசியோவின் மிகெ் பெரிய தெரோலயத்திடன 

சமீெத்தில் திறந்துள்ளது.  

❖ அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்குள் பெோது உடைடைக் தகோை்ெோைட்ுைன் இஸ்லோமியத்டத 

இணக்கைோக்குை் முயற்சியில் பீஜிங் ஆனது சீன ையைோக்க நைவடிக்டகறய  

பசயல்ெடுத்த புதிய சைை்த்டத இயற்றியுள்ளது. 

❖ விைோனெ் தெோக்குவரதத்ுப் ெோதுகோெ்புத் தடலவர ் ைற்றுை் மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகோரியான 

ரோதஜஷ் சந்திரோ சாஸ்திரோ சீைோ ெோல் (SSB - Sashastra Seema Bal) என்பதன் பெோது 

இயக்குநரோக 2021 டிசை்ெர ்31 வடர 2 ஆண்டு கோலத்திற்கு நியமிக்கெ்ெைட்ுள்ளோர.்  

o இவர ் இந்ததோ - திபெத ் எல்டலத் தடலவரோன SS ததஸ்வோலுக்கு அடுத்ததோக 

ெதவிதயற்கிறோர.் 
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❖ சரவ்ததச கிரிக்பகை் குழுமமானது சமீெத்தில் 105-வது உறுெ்பினரோக அபைரிக்கோடவ 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ 2030 ஆை் ஆண்டுக்குள் அபைரிக்கோ ைற்றுை் சீனோவிற்கு அடுத்தெ்ெடியோக உலகின் 

மூன்றோவது பெரிய நுகரத்வோர ் சந்டதயோக இந்தியோ திகழுை் என உலக பெோருளோதோர 

ைன்றத்தின் அறிக்டக பதரிவிதத்ுள்ளது. 

❖ ஸ்தைண்ைரை்் சோரை்்ைரை்் பவளியிைட்ுள்ள நீண்ைகோல கணிெ்பு அறிக்டகயின்ெடி, 2030 ஆை் 

ஆண்டில் இந்தியோவோனது அபைரிக்கோடவ முந்தி உலகின் மிகெ்பெரிய 2-வது 

பெோருளோதோரைோகவும் சீனோ முதலிைத்திலுை் இருக்குை்.  

❖ அசோமில் வசிக்குை் தகோச ்ரோஜ் தெோங்ஷி, தோய் அதைோை், சுதியோ, ைைோக், பைரோன் ைற்றுை் 

டீ ஆகிய இனத்தவரக்டள ெழங்குடியினர ் ெை்டியலில் தசரக்்க ைத்திய அடைசச்ரடவ 

ஒெ்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ உத்திரெ் பிரததசத்தில் உள்ள தீனதயோள் கோல்நடை ெல்கடலக்கழகைோனது ரோஷ்ை்ரிய 

கிருஷி விகோஸ் திை்ைத்தின் கீழ் முதலோவது ஆடு கருத்தரிெ்பு ஆய்வகத்திடன அடைக்க 

முன்பைோழிந்துள்ளது. 

o தைலுை் இந்தெ் ெல்கடலக்கழகைோனது சந்டதெ்ெடுதத்ுதலுக்கோக பிரததஷிக் 

கூைட்ுறவு ெோல்பெோருைக்ள் கூை்ைடைெ்புைன் ஒெ்ெந்தபைோன்றில் 

டகபயோெ்ெமிைட்ுள்ளது. 

❖ ஆண்டிற்கான வளரந்்து வருை் ICC-ன் நபண் ஆை்ைக்கோரரோக இங்கிலோந்து ைகளிர ்

ைைட்ைெ்ெந்து அணியின் வீரரோன தசோபிக் எக்பலஸ்தைோனும் ஆண்டிற்கோன சிறந்த ICC-ன் 

ைகளிர ் ஒருநோள் ஆை்ை அணியின் தடலவரோக நியூசிலோந்தின் வீரரோன சூஸி தெைஸ்்-ம் 

ததரப்தடுக்கெ்ெைட்ுள்ளனர.் 

❖ சைோதோனத்திற்கோன தநோெல் ெரிசு பெற்றவரோன ைலோலோ யூசெ்சாய் தான் உலகை் 

முழுவதுை் தைற்பகோண்ை ெயணதட்தயுை் அகதிகள் முகோமிற்குச ் பசன்றடதயுை் 

பதோகுதத்ு ஒரு புதிய புதத்கைோக "We are displaced: My Journey and Stories from Refugee Girls Around 

the World" என்ற பெயரில் எழுதியுள்ளோர.் 

❖ பீகோரின் இைது டக சுழற்ெந்து வீசச்ோளரோன அசுததோஷ் அைன் ரஞ்சி சீசனில் தனது 65-வது 

விக்பகைட்ை வீழ்த்திய பின் அதிகெைச் விக்பகை் எடுத்தவரோக மிகெ்பெருை் வீரர ்பிஷன் 

சிங் தெடிடய முெ்தி சோதடனெ் புத்தகத்தில் தனது பெயடரெ் பெோறித்துள்ளோர.் 

❖ M.C. தைரிதகோை் சரவ்ததச குதத்ுசச்ண்டை சங்கை் பவளியிை்ை சமீெத்திய தரவரிடசயில் 

45-48 கிதலோகிரோை் குடறந்த எடைெ் பிரிவில் முதலிைத்டதெ் பிடிதத்ுள்ளோர.் 

❖ ஊைக அடைெ்பு, ஊக்குவிெ்பு ைற்றுை் ெத்திரிக்டகயோளரக்ள் ஆகியவற்றுக்கோன 

பசயலோக்க நைவடிக்டக குழுவோனதுை் ெல்லூைக ஆதலோசடன அடைெ்புைோன ஊைகச ்

சுதந்திரத்திற்கோன கூை்ைணி (Alliance for media freedom) என்ற அடைெ்பின் தடலவரோக THG 

ெெ்ளிஷிங் பிடரதவை் லிமிபைை் என்ற நிறுவனத்தின் தடலவரோன நரசிை்ைன் ரோை் 

எனப்படும் N. ராம் (இெ்து குழுமம்) நியமிக்கெ்ெைட்ுள்ளோர.் 

❖ ைோை் ஸ்ைோர ் நிறுவனத்தின் முன்னோள் தடலடை பசயல் அதிகோரி அஜித் தைோகன் 

முகநூல் (Facebook) இந்தியோ நிறுவனத்தின் புதிய துடணத ் தடலவரோகவுை் தைலோண் 

இயக்குநரோகவுை் அதிகோரெ் பூரவ்ைோக ெதவி ஏற்றுக் பகோண்ைோர.் 

❖ ெஞ்சோபில் நடைபெற்ற 106-வது இந்திய அறிவியல் ைோநோை்டில் ெோதுகோெ்பு ஆரோய்சச்ி 
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ைற்றுை் வளரச்ச்ி அடைெ்பு (Defence Research and Development Organisation DRDO) 

"ஆண்டிற்கோன சிறந்த ெோரட்வயோளர"் என்ற விருடதெ் பெற்றிருக்கின்றது. 

❖ சந்டதக் கைட்ுெ்ெோட்டாளரோன பசபி மூலதனச ் சந்டதடய தைை்ெடுதத்ுவதற்கோன 

பகோள்டககடள உருவோக்குவதற்கோன புதிய வழிகடளெ் ெற்றி ஆரோய்ந்திடுவதற்கு 

உதவிடுை் வடகயில் ஒரு ஆதலோசடனக் குழுடவ அடைத்திருக்கின்றது.  இவ்வாறு 

அறமக்கப்பட்ட குழு சங்கர ்தத என்ெவரோல் தடலடை தோங்கெ்ெடுை். 

❖ அரசோங்க அடைெ்புகளோல் நைத்தெ்ெடுை் தெோை்டித் ததரவ்ுகடள தநரட்ையோன முடறயில் 

நைதத்ுவதற்கோக தைற்பகோள்ளெ்ெை தவண்டிய சீரத்ிருத்தங்கள் குறிதத்ு 

ெரிந்துடரெ்ெதற்கோக 

o நந்தன் நீல்தகனி (இன்தெோசிஸ் நிறுவனத்தின் இடண நிறுவனர)் 

o விஜய் பி ெைக்ர ்(புகழ்பெற்ற கணிெ்பெோறி ஆரோய்சச்ியோளர)் 

ஆகிதயோரக்டள உள்ளைக்கிய 3 தெர ் பகோண்ை குழுடவ அடைக்க இந்திய உசச் 

நீதிைன்றை் ெரிந்துடரத்துள்ளது. 

❖ இெ்திய விமான ெிறலய ஆறணயத்தின் தகவலின்படி பயணிகளின் எண்ணிக்றகயில் 

ஏற்படும் வளரச்ச்ியானது நசன்ற ஆண்படாடு ஒப்பிடுறகயில் 2018-ம் ஆண்டில் ொட்டில் 

உள்ள நபரிய விமான ெிறலயங்களில் அமிரத்சரஸ், பக்படாக்ரா மற்றும் பாடன்ா விமான 

ெிறலயங்கபள மிக பவகமாக வளரும் விமான ெிறலயங்களாகும். 

❖ நசன்றன உயர ் ெீதிமன்றத்தின் மதுறர அமரவ்ு ஜனவரி 15-ம் பததி ெறடநபற இருக்கும் 

அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கடற்ட பமற்பாரற்வயிட 24 உறுப்பினரக்ள் நகாண்ட குழுறவ 

அறமதத்ுள்ளது. 

o இெ்த குழு ஒய்வு நபற்ற மாவட்ட மற்றும் உள்ளூர ்அமரவ்ு ெீதிபதி திரு. சி. ராகவன் 

தறலறமயில் அறமக்கப்படும். 

❖ மபகெ்திர சிங் பதானி சிடன்ியில் ெறடநபற்ற முதல் ஒரு ொள் சரவ்பதசப் பபாட்டியில் 

ரன்கள் அடித்ததன் மூலம் ஒடட்ுநமாத்தமாக 10000 ரன்கறளக் கடெ்த 12வது வீரராகவும் 

2வது முழுபெர  விக்நகட் கீப்பராகவும் 5வது இெ்திய மடற்ட வீரராகவும் 

உருநவடுத்துள்ளார.் 

o சசச்ின் நடண்டுல்கர,் ராகுல் திராவிட், நசௌரவ் கங்குலி மற்றும் விராட் பகாலி 

ஆகிபயாரின் பட்டியலில் பதானி பசரெ்்துள்ளார.் 

❖ தவடலவோய்ெ்டெ உருவோக்குவதற்கோன ைத்திய அரசின் உன்னத திை்ைங்களில் ஒன்றோன 

பிரதோன் ைந்திரி தரோஜ்கர ்புதரோைஸ்்தோன் தயோஜனோ திை்ைை் (Pradhan Mantri Rozgar Protsahan 

Yojana - PMRPY) 2019-ஆை் ஆண்டு, ஜனவரி 14-ஆை் தததி வடரயில் ஒரு தகோடி பயனாளிகள் 

என்ற பிரை்ைோண்ை இலக்டக அடைந்திருக்கின்றது. 

❖ இந்திய குடியரசுத ் தடலவர,் சுகீரத்்திைய ரோஷ்டிரதீெ் பஜனரல் பூரண் சந்திர தோெோ 

என்ெவருக்கு இந்திய ரோணுவத்தின் பகௌரவ பஜனரல் பட்டத்திறன  வழங்கினோர.்  

o இந்தியோவுைன் நீண்ைகோல ைற்றுை் நை்பு உணரட்வ ஏற்ெடுத்தி வருை் தநெோளத்டதெ் 

ெோரோைட்ுை் விதைோக தநெோள ரோணுவத்தினுடைய ெணியோளரக்ளின் தடலடை 

அதிகோரிக்கு இவ்விருது அளிக்கப்படட்து. 

❖ ைத்திய அடைசச்ரடவயானது வருைோன வரிதத்ுடறயின் டையெ்ெடுத்தெ்ெை்ை 



•   
•    
 
 
 
 

9 
 

  

பசயலோக்க டையை் 2.0 என்ற திை்ைத்டதயுை் ஒருங்கிடணந்த மின்னணு முடறயில் 

தோக்கல் பசய்யுை் திைை்த்டதயுை் ஏற்ெடுத்த தனது ஒெ்புதடல வழங்கியிருக்கின்றது. 

❖ ைத்திய ெோதுகோெ்புதத்ுடற அடைசச்கத்தின் பசய்தித ்பதோைரெ்ோளரோன 38 வயது நிரை்பிய 

K. தோன்யோ சணல் தகரளோவின் இரண்ைோவது உயரைோன சிகரமுை் ஒரு ெல்லுயிரெ்் 

பெருக்கத்தன்டை பகோண்ை முக்கிய இைமுைோன அகஸ்தியர ்கூைை் சிகரத்டத அடைந்த 

முதல் பெண்ைணி ஆகியுள்ளோர.் 

❖ இந்திய அபைரிக்கரோன ரோஜோ கிருஷ்ணமூரத்்தி நுண்ணறிவுப் பிரிவுக்கான ெோரோளுைன்ற 

குழுவின் ஒரு உறுெ்பினரோக நியமிக்கெ்ெைட்ு இருக்கின்றோர.் இதன்மூலை் 

அபைரிக்கோவின் ததசியெ் ெோதுகோெ்டெெ் ெலெ்ெடுவதற்பகன்று அடைக்கெ்ெை்ை ஒரு 

சக்தி வோய்ந்த குழுவில் ெணியைரத்்தெ்ெை்ை முதல் பதற்கோசிய நெரோக அவர ்

ஆகியுள்ளோர.் 

❖ தமிழ்நோை்டின் D. குதகஷ் தனது 12 வருைங்கள் 7 ைோதங்கள் ைற்றுை் 17 நோைக்ள் என்ற வயது 

நிடலயில் உலகின் இரண்ைோவது இடளய கிரோண்ை் ைோஸ்ைரோகவுை் இந்தியோவின் மிக 

இடளய வயது கிரோண்ை் ைோஸ்ைரோகவுை் சோதடன ெடைதத்ுள்ளோர.் குதகஷ் இந்த 

சோதடனடய தனது சக ைோநிலத்தவரோன R. பிரக்னனோனந்தா என்ெவரது சோதடனடய 

வீழ்த்தி முத்திடரப் ெதிதத்ுள்ளோர.் 

o பசரப்க கரஜ்ோகினுக்குெ் பிறகு உலகில் இரண்ைோவது இடளய கிரோண்ை் ைோஸ்ைர ்

தற்சையை் குதகஷ் ஆவோர.்  

❖ கோைன்பவல்த் தெோை்டிகளில் குதத்ுசச்ண்டைெ் தெோை்டியில் தங்கெ் ெதக்கை் பவன்ற 

இந்தியோவின் முதல் வீரரோன முகைது அலி கோைர ் இெ்தியப் பெண்கள் குதத்ுச ் சண்டை 

அணியின் தடலடைெ் ெயிற்சியோளரோகப் ெதவிதயற்று இருக்கின்றோர.் 

o இவர ்மிகெ்பெருடை வோய்ந்த சிவ் சிங் என்ெவருக்குெ் ெதிலோக ெதவிதயற்கின்றோர.் 

❖ இந்திய கிரிக்பகை் அணித ் தடலவர ் விரோை் தகோலியுை் ெயிற்சியோளர ் ரவி சோஸ்திரியுை் 

2019 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 11-ை் தததி கிரிக்பகை் விடளயோை்டிற்கோன தமது 

ெங்களிெ்பிற்கோக சிைன்ி கிரிக்பகை் டைதோனத்தின் கவுரவ உறுெ்பினர ் தகுதிடயெ் 

பெற்றனர.் 

❖ ைோசிதைோனியக் குடியரசின் ெோரோளுைன்ற உறுெ்பினரக்ள் தங்கள் நோை்டின் பெயடர 

வைக்கு ைோசிதைோனியக் குடியரசு என்று ைோற்றிை வோக்களித்தனர.் இந்த வோக்பகடுெ்பு 

தற்சையை் கிரீஸ் நோை்டின் ெோரோளுைன்ற ஒெ்புதலுக்கோக கோத்திருக்கின்றது. 

❖ தமிழ்நோடு முதல்வர ் பசன்டன தீவுத்திைலில் 45-வது சுற்றுலோ ைற்றுை் பதோழிற்துடற 

கண்கோை்சிடயத் துவக்கி டவத்தோர.் இது தமிழ்நோடு சுற்றுலோத ் துடறயோல் 

நைத்தெ்ெடுகிறது. 

❖ பசன்டன ெறடவெ் ெந்தயத்தின் 12-வது ெதிெ்பு தமிழ்நோை்டின் பசன்டனயில் ஜனவரி 26-

ை் தததி அன்று நடைபெறுை். 

❖ உலகளோவிய பவெ்ெக் கோற்று ெலூன் திருவிழோவின் 5-வது ெதிெ்ெோன 2019 ஆை் ஆண்டு 

தமிழ்நோடு சரவ்ததச ெலூன் திருவிழோவானது தமிழ்நோை்டின் சுற்றுலோத ் துடறயின் 

உதவியுைன் குதளோெல் மீடியோ ெோக்ஸ் ைற்றுை் thisispollachi.com ஆகியவற்றோல் இடணந்து 

நைத்தெ்ெைை்து. 

o முதல் கை்ைைோக இது ஜனவரி 04 முதல் 06 வடர பசன்டனக்கு அருகில் இருக்கும்  
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பசங்கல்ெை்டில் உள்ள ைகிந்திரோ உலக நகரத்தில் நைத்தெ்ெை்ைது. அதடனயடுத்த 

கை்ைத்தில் இது ஜனவரி 10 முதல் 16 வடர பெோள்ளோசச்ியில் நைத்தெ்ெைை்து. 

பசன்டன தனது முதலோவது பவெ்ெ ெலூன் திருவிழோடவ கண்டுகளித்தது. 

❖ புதுசத்சரி முதல்வர ்V. நோரோயணசோமி 2019 ஆை் ஆண்டு ைோரச் ்01-ை் தததி முதல் புதுசத்சரி 

ஒன்றியெ் பிரததசத்தில் ஒற்டறெ் ெயன்ெோைட்ு பநகிழிெ் பெோருைக்ளின் உற்ெத்தி, 

விற்ெடன ைற்றுை் ெயன்ெோடு ஆகியடவ தடை பசய்யெ்ெடுவதோக அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

❖ முதல்முடறயோக இந்திய விைோனெ்ெடையில் AN-32 என்ற தெோக்குவரதத்ு விைோனை் 

நோை்டில் உள்ள உயரைோன ஒரு விைோனத ் தளைோன, கைல் ைை்ைத்தில் இருந்து 4500 அடி 

உயரத்தில் அடைந்திருக்குை் சிக்கிமின் ெோக்யோங்க் என்னுமிடத்தில் பவற்றிகரைோன 

தடரயிறக்கத்டத தைற்பகோண்ைது. 

❖ உசச்நீதிைன்றத்தில் கூடுதல் பசோலிசிை்ைர ்பஜனரல் ெதவிக்கு மூத்த வழக்கறிஞரக்ள் K.M. 

நைரோஜ் ைற்றுை் சஞ்சய் பஜயின் ஆகிதயோர ் நியிைக்கெ்ெைட்ு இருக்கின்றனர.் இருவருை் 

2020-ை் ஆண்டு ஜீன் 30-ை் தததி வடர இெ்ெதவியில் இருெ்ெர.் 

❖ ஆந்திரெ் பிரததச ைோநில அரசு தனது ைோநிலத்தின் வளரச்ச்ிக்கோன முக்கியதத்ுவை் என்ற 

தநோக்கில் விசோகெ்ெை்டினை் – பசன்டன பதோழிற்சோடல நபருவழிப் பாறத (Visakhapatnam-

Chennai Industrial Corridor - VCIC) திை்ைெ்ெகுதி ஒன்றின் கீழ் 1960 தகோடி ரூெோய்கள் ைதிெ்பிற்கு 

சோடலத் பதோைரப்ு ைற்றுை் உெதயோகை் தெோன்ற உள்கை்ைடைெ்புெ் ெணிகடள 

தைற்பகோண்டு இருக்கின்றது. 

❖ இந்திய ததரத்ல் ஆடணயை் தகோெோல கிருஷ்ண திதவதி என்ெவடர ஆந்திரெ் 

பிரததசத்தின் தடலடை ததரத்ல் அதிகோரியோக நியமித்திருக்கின்றது. 

o இவர ்R.P. சிதசோடியோ என்ெவருக்குெ் ெதிலோக நியமிக்கெ்ெடுவோர.் 

❖ ைத்திய வரத்்தக ைற்றுை் பதோழிற்துடற அடைசச்ர ் சுதரஷ் பிரபு முை்டெயில் உள்ள 

ெை்ெோய் கண்கோை்சி டையத்தில் மூன்று நோள் திருவிழோவோன 2019-ை் ஆண்டின் 10-வது 

இந்தியோ ரெ்ெர ்கண்கோைச்ிடய துவக்கி டவத்தோர.் 

o இந்த ரெ்ெர ்கண்கோை்சி ஆசியோவின் மிகெ்பெரிய ரெ்ெர ்கண்கோை்சியோகுை். 

❖ குடியிருெ்புெ் ெகுதிகளில் விதிகளுக்கு உை்ெைோைல் திறந்தபவளியில் எரித்தல், 

குெ்டெகடளக் பகோைட்ுதல், சை்ைவிதரோதைோக பநகிழிெ் பெோருள் பதோழிற்சோடலடய 

நைதத்ுதல் ஆகிய பசயல்கடளப் புரிந்தடைக்கோக ைத்திய ைோசுக் கைட்ுெ்ெோைட்ு 

வோரியமானது (Central Pollution Control Board - CPCB) கிழக்கு பைல்லி ைோநகரோை்சிக் கழகை், 

பதற்கு பைல்லி ைோநகரோை்சிக் கழகை் ைற்றுை் வைக்கு பைல்லி ைோநகரோை்சிக் கழகை் ஆகிய 

மூன்று ைோநகரோை்சி அடைெ்புகளுக்கும் 1 தகோடி ரூெோய் அெரோதை் விதிதத்ு இருக்கின்றது. 

❖ பதலுங்கோனோவின் டைதரோெோத்தில் உள்ள GMC ெோலதயோகி விடளயோைட்ு டையத்தில் 

ஏகடலவோ ைோதிரி உடறவிைெ் ெள்ளி ைோணவரக்ளுக்கோக 3 நோைக்ள் நடைபெறுை் 

முதலோவது ததசிய அளவிலோன விடளயோைட்ுச ்சந்திெ்பு நடைபெற்றது. 

❖ ைத்திய அடைசச்ரடவ இந்திய ஏற்றுைதி இறக்குைதி வங்கியில் 6000 தகோடி ரூெோய் 

முதலீைட்ை உைப்சலுத்துவடத அங்கீகரிதத்ுள்ளது. இந்த மூலதன பசலுதத்ுதல் இந்திய 

ஏற்றுைதிக்குை் மூலதன நிடறவு நிடலடய அதிகெ்ெடுதத்ுவதற்குை் உதவியோக இருக்குை். 

❖ சரவ்ததச கிரிக்பகை் குழுைை் (International Cricket Council - ICC) தனது அடைெ்பின் புதிய 

தடலடை பசயல் அதிகோரியோக ைனு சோை்னி என்ெவடர நியமித்திருெ்ெதோக 
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அறிவித்திருக்கின்றது. 

❖ ெோகிஸ்தோன் கிரிக்பகை் அணித ் தடலவர ் சரெ்்ரோஸ் அகைது ஒரு தெோை்டியில் அதிக 

எண்ணிக்டகயிலோன தகை்சுகடளெ் பிடித்த விக்பகை் கீெ்ெர ் தகெ்ைனோக உருபவடுதத்ு 

ஒரு உலக சோதடனடயெ் ெடைதத்ுள்ளோர.் 

o இசச்ோதடன தஜோகன்னஸ்பெரக்்கில் உள்ள வோன்பைரரஸ்் டைதோனத்தில் 

பதன்னோெ்பிரிக்கோவிற்கு எதிரோன மூன்றோவது பைஸ்ை் தெோை்டியில் விடளயோடுை் 

தெோது அவரோல் தைற்பகோள்ளெ்ெை்ைது. 

❖ முதல் தர கிரிக்பகை்டில் 40 வயடதக் கைந்த பிறகு இரண்டு இரைட்ைச ்சதங்கடள அடித்த 

முதல் இந்திய ைற்றுை் முதல் ஆசிய ைைட்ை வீரரோக ரஞ்சி கிரிக்பகை் வரலோற்றில் அதிக 

ரன்கடளக் குவித்த நெரோன வோசிை் ஜோெர ்சோதடன ெடைத்திருக்கின்றோர.் 

❖ இந்திய குடியரசுத ் தடலவர ் சமீெத்தில் நீதிெதி லிங்கெ்ெ நோரோயண சுவோமிடய 

கரந்ோைகோ உயரநீ்திைன்றத்தின் இடைக்கோல தடலடை நீதிெதியோக 

நியமித்திருக்கின்றோர.் 

❖ ெோகிஸ்தோன் குடியரசுத ் தடலவர ் ஆரிப் அல்வி ெோகிஸ்தோனின் 26-வது தடலடை 

நீதிெதியோக ெதவிதயற்ற நீதிெதி ஆசிெ் சயீத் தகோஷோவிற்குப் ெதவிெ் பிரைோணை் பசய்து 

டவத்தோர.் 

o இவர ் தனது தீரெ்்புகளில் இலக்கியப் ெடைெ்புகடளச ் சுை்டிக் கோைட்ுை் தனது 

ெழக்கத்தோல் கவிடத நீதிெதி என்று அறியெ்ெடுகின்றோர.் 

❖ ெணியோளர ் ைற்றுை் ெயிற்சித் துடறயானது (The Department of Personnel & Training - DoPT) 

ததசிய ைனித உரிடைகள் ஆடணயத்தின் (NHRC - National Human Rights Commission) 

இயக்குநர ் பஜனரல் (விசோரடண) ெதவியில் மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகோரியோன பிரெோத் 

சிங்டக நியமித்திருக்கின்றது. 

❖ சத்தீஸ்கர ் ைோநில ததரத்ல் ஆடணயை் தனது ததரத்ல் அதிகோரிகடள 

கண்கோணிெ்ெதற்கோக ஒரு பசயலிடய புதுதில்லியில் நடைபெற்ற ெல்தவறு 

ைோநிலங்களின் தடலடை ததரத்ல் அதிகோரிகளின் ைோநோை்டில் உருவோக்கியிருக்கின்றது. 

இந்த பசயலி ததரத்ல் சையத்தின் தெோது ெணியோளர ் தைலோண்டைடய சீரெ்டுத்திைச ்

பசய்யுை். இசந்சயலியானது பதரத்லின்பபாது பணியாளர ் பமலாண்றமறய 

சீரப்டுதத்ுகிறது. 

o இதனிடைதய ைத்தியெ் பிரததச ைோநில ததரத்ல் ஆடணயை் ைோற்றுத ் திறனோளி 

நெரக்ளுக்குை் கரப்்பிணிெ் பெண்களுக்குை் வரிடசயில் நிற்கோைல் வோக்களிக்குை் 

அனுெவத்டத உறுதி பசய்வதற்கோக தனது ததரத்ல் அலுவலகத்தோல் 

தைை்ெடுத்தெ்ெைை் ஒரு பசயலிடயக் கோண்பித்தது. 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 20-ை் தததியன்று நடைபெற இருக்குை் 16-வது ைோைோ முை்டெ 

ைோரத்தோன் தெோை்டிக்கோன நிகழ்சச்ித் தூதுவரோக ஆறுமுடற உலக பெண்கள் குதத்ுச ்

சண்டைெ் தெோை்டியின் சோை்பியனுை் ஒலிை்பிக் ெதக்கை் பவன்றவருைோன  M.C. தைரி தகோை் 

பெயரிைெ்ெைட்ுள்ளோர.் 

o இெ்தெோை்டி புதரோதகை் சரவ்ததச நிறுவனத்தோல் நைத்தெ்ெை இருக்கின்றது. 

❖ நோை்டின் கிழக்கு முடனெ் ெகுதி முழுவதுைோக சீனோவின் ரோணுவக் கை்ைடைெ்பு ெற்றிய 

கவடலகள் அதிகரித்த தெோதிலுை், ைத்திய அரசு இந்திய திபெத ் எல்டலக் 
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கோவல்ெடையின் யுக்தி சோரந்்த கைட்ுெ்ெோைட்ு முடனடய தற்தெோது டையை் பகோண்டுள்ள 

சண்டிகரிலிருந்து ஜை்மு கோஷ்மீரில் உள்ள தல ெகுதிக்கு ைோற்றுவதற்கு ஆடணயிைட்ு 

இருக்கின்றது. 

❖ குஜரோத் ைற்றுை் ஜோரக்்கண்ை் ஆகிய ைோநிலங்களுக்குெ் பிறகு மூன்றோவது ைோநிலைோக 

உத்தரெ் பிரததசை் தவடல வோய்ெ்பிலுை் கல்வி நிடலயங்களிலுை் உயர ் சோதியினரில்  

பெோருளோதோர ரீதியோக பின்தங்கியவரக்ளுக்கோன 10 சதவிகித இை ஒதுக்கீைட்ை 

அங்கீகரித்திருக்கின்றது. 

❖ ைத்திய சமூக நீதி ைற்றுை் அங்கீகோரைளித்தல் அடைசச்கத்தின் கீழ் உள்ள ைோற்றுத் 

திறனோளிகளுக்கோன தைை்ெோைட்ுத் துடற முை்டெயில் உள்ள தநரு டையத்தில் 

"தீன்தயோள் ைோற்றுத் திறனோளிகளுக்கோன ைறுவோழ்வுத் திை்ைை்" என்ற பெயரில் அடைந்த 

திை்ைத்தின் மீதான இரண்ைோவது பிரோந்திய ைோநோைட்ை நைத்தியிருக்கின்றது. 

❖ புதுதில்லியில் பெை்தரோலியை் ைற்றுை் எரிவோயுத் துடற அடைசச்கத்தின் ஆதரவின் கீழ் 

ஒரு வருைோந்திர, அதி தீவிரைோன, ஒரு ைோத கோல அளவிலோன, ைக்கடள டையெ்ெடுத்திய 

மிகெ்பெரிய ெரெ்புடரயோன சாக்சம் என்பதின் 2019 ஆம் ஆண்டு பதிப்பு (பெை்தரோலியை் 

ெோதுகோெ்பு ஆரோய்சச்ி டையத்தின்) பவளியிைெ்ெை்ைது. 

❖ 2019-ை் ஆண்டின் AFC (ஆசிய கோல்ெந்துக் கூைை்டைெ்பு – Asian Football Federation) ஆசியக் 

தகோெ்டெயில் இந்திய அணி பவளிதயறியதற்குெ் பிறகு இந்திய கோல்ெந்து அணியின் 

தடலடைெ் ெயிற்சியோளர ் ெதவியிலிருந்து ஸ்டீென் கோன்ஸ்ைோன்டைன் விலகியுள்ளோர.் 

இந்தியோ சோரஜ்ோ டைதோனத்தில் ெை்டரன் அணிக்கு எதிரோன ஆை்ைதத்ில் ததோல்விடயத் 

தழுவியது. 

o 2005-ை் ஆண்டில் இந்தியோவின் தடலடைெ் ெயிற்சியாளரோக பதவிபயற்றார.் இது 

கோன்ஸ்ைோன்டைனின் இரண்ைோவது ெதவிக் கோலைோகுை். 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கி சமீெத்தில் அரசிற்குச ்பசோந்தைோன ைகோரோஷ்டிரோ வங்கியின் மீது 

“உங்கள் வோடிக்டகயோளடர அறியவுை்” என்ற விதிமுடறகடளயுை் தைோசடியோளர ்

வடகெ்ெடுதத்ுதல் விதிமுடறகடளயுை் சரிவரெ் பின்ெற்றோத கோரணத்திற்கோக 1 தகோடி 

ரூெோய்  அெரோதத ்பதோடகடய விதித்திருக்கின்றது. 

❖ ஜெ்ெோனின் குசிதநோராபு தீவில் உள்ள ஒரு எரிைடல பவடித்திருக்கின்றது. இந்த பவடிெ்பு 

ஷின்ைோகி ைடலயின் மீது ஏற்ெை்டிருக்கின்றது. 2015-ை் ஆண்டில் ஷிண்ைோகிைடல 

பவடிெ்டெக் கண்டிருக்கின்றது. 

❖ டதவோனின் அதிெர ் சோய் இங்-பவன் உள்ளோை்சித் ததரத்ல்களில் ஆளுை் கை்சியோன 

ஜனநோயக முற்தெோக்குக் கை்சியின் கடுை் ததோல்விகளுக்குெ் பிறகு நைந்த அடைசச்ரடவ 

ைறுசீரடைெ்பின் பபாது சு பசங்-சோங் என்ெவடரெ் பிரதைரோக நியிமித்திருக்கின்றோர.் 

❖ பதலுங்கோனோவின் ஐதரோெோத்தில் சைதயோசித ைற்றுை் நீடித்த விவசோயத்திற்கோன 

தவளோண் தீரட்வ கோணல் என்பதன் மீதோன 2 நோைக்ள் அக்ரி-விஷன் 2019 (Agri-Vision 2019) 

ைோநோைட்ை குடியரசு துடணத ்தடலவர ்பதோைங்கி டவத்தோர.் 

❖ ஒடிசோ ைோநில அரசோனது பிஜு ஸ்வஸ்த்யோ கல்யோண் திை்ைத்தின் (Biju Swasthya Kalyan Yojana-

BSKY) கீழ் இலவச ைருத்துவ தசடவகடள அடனதத்ு அரசு ைருத்துவக் கல்லூரிகள் ைற்றுை் 

ைருத்துவைடனகளுக்குை் விரிவுெடுதத்ுவதோக அறிவிதத்ுள்ளது. 

o முன்னதோக இந்த அடனவருக்குைோன இலவச ைருதத்ுவ தசடவயோனது 

கிரோைங்களில் உள்ள துடண ைருத்துவ டையங்கள் ைற்றுை் ைோவை்ை தடலடை 
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ைருத்துவைடனகளில் ைைட்ுதை கிடைக்கெ்பெற்றது. 

❖ அருணோசச்லெ் பிரததசத்தின் கீழ் திெோங் ெள்ளத்தோக்கு ைோவை்ைதத்ில் உள்ள சிெ்பு 

ஆற்றின் மீது கைை்ெ்ெை்ை 426 மீை்ைர ் நீளமுடைய டிஃெ்தெோ ெோலத்டத ெோதுகோெ்பு 

அடைசச்ர ் திறந்து டவத்தோர.் இந்திய சீன எல்டலெ் ெகுதியில் அடைந்துள்ள இந்தெ் 

ெோலமானது எல்டலெ்ெகுதி சோடலகள் நிறுவனத்தால் (Border Roads Organization) 

கை்ைெ்ெைை்து. 

o இது ைத்திய சோடலெ் தெோக்குவரதத்ு ைற்றுை் பநடுஞ்சோடலகள் அடைசச்கத்தால் 

நிதியுதவி அளிக்கெ்ெை்ைது. 

❖ நோபைங்கிலுை் உள்ள மிகவுை் ஏழ்றமயிலும் ஏழ்டையோனவரக்ள் ைற்றுை் மிகவுை் 

ெோதிக்கெ்ெைக் கூடியவரக்ளுக்கு DAY-NULM திைை்த்தின் விரிவோக்கத்டத நீை்டிெ்ெதற்கோக 

ைத்திய வீைட்ு வசதி ைற்றுை் நகரப்்புற விவகோரங்களுக்கோன அடைசச்கைோனது இரண்டு 

வோரங்களுக்கு ஒருமுடற நடைபெறுை் சைரி சை்ரித் உத்சவ் எனுை் பெயரிைெ்ெைை் 

நிகழ்டவ ஏற்பாடு பசய்துள்ளது. 

o தீனதயோள் அந்த்தயோதயோ திை்ைை் – ததசிய நகரப்்புற வோழ்வோதோர திை்ைை் (Deendayal 

Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission- DAY-NULM) 

❖ 2022 ஆை் ஆண்டில் ைனிதரக்டள விண்பவளிக்கு அனுெ்புை் முன்னர ் இருமுடற 

விண்பவளி தசோதடனகடள நைத்துவதற்கோக இரண்டு முடற ைனிதரக்டள ஒத்த 

தரோதெோக்கடள ISRO ெயன்ெடுத்த உள்ளது. 

o ககன்யோன் திை்ைதத்ிற்கோக எந்தபவோரு விலங்குகடளயுை் தசோதடன 

அடைெ்புகளில் ெயன்ெடுதத்ுை் திை்ைை் எதுவும் இல்டல. 

❖ பலெனோன் நோைட்ு தடலநகரோன பெய்ருை்டில் அரபு பெோருளோதோர ைற்றுை் சமூக 

தைை்ெோைட்ு உசச்ி ைோநோடு நடைபெற்றது. இந்த பெோருளதோர ைோநோைோனது ைோரச் ் ைோதை் 

துனிசியோவில் நடைபெறவிருக்குை் உண்டையோன அரபு லீக் ைோநோை்டிற்கு 

முன்தனோடியோகுை். 

❖ உலகின் மிக வயதோன ைனிதரான ஜெ்ெோனின் ைசோதஸோ தநோனாகோ தனது 113-வது 

வயதில் கோலைோனோர.் இவர ் ஏெ்ரல் 2018-ல் உலகிதலதய மிகவுை் வயதோன ஆணோக 

கின்னஸ் உலக சோதடனயோல் அதிகோரெ் பூரவ்ைோக அங்கீகரிக்கெ்ெைை்ோர.் 

❖ சிங்கெ்பூரில் நடைபெற்ற இறுதிெ் தெோை்டியில் பநதரல்ோந்தின் அரோன்ைக்்ஸோ ரஸ்டஸத் 

ததோற்கடித்து இந்தியோவின் அங்கிதோ பரய்னோ சரவ்ததச பைன்னிஸ் கூை்ைடைெ்பின் 

ைகளிர ்தெோை்டித ்பதோைடர 25000 $ பரிசுடன் பவன்றோர.் 

❖ ைகோரோஷ்டிரோவின் நோசிக் ஆனது தமிழ்நோை்டின் தகோயை்புதத்ூருக்கு அடுத்ததோக நோை்டின் 

இரண்ைோவது ெோதுகோெ்புப் புத்தோக்க டையைோக இருக்குை் என ைத்திய ெோதுகோெ்பு 

இடணயடைசச்ர ்சுெோஷ் ெை்தர அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

o இது 2025 ஆை் ஆண்டில் உலகின் முன்னணி 5 ஆயத ஏற்றுைதியோளரக்ளில் ஒன்றாக 

நோைட்ை உருவோக்குை் ெோதுகோெ்பு அடைசச்கத்தின் இலக்டக அடையுை் 

நைவடிக்டகயில் ஒன்றோகுை். 

❖ இந்திய ததசிய ெங்குசச்ந்டத நிறுவனத்தின் தடலவர ் ெதவியிலிருந்து அதசோக் சோல்வோ 

2019 ஜனவரி 12 அன்று ெதவி விலகினோர.் 
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❖ குருகிரோடைச ் தசரந்்த 8 வயதோன கோரத்்திக் சிங் அபைரிக்க குழந்டதகள் தகோல்ெ் ஆல் 

ஏற்ெோடு பசய்யெ்ெை்டு ைதலசியோவில் நடைபெற்ற குழந்டதகளுக்கான உலக தகோல்ெ் 

சோை்பியன்ஷிெ்பில் 8 வயதிற்குைெ்ை்தைோர ் பிரிவில் ெை்ைை் பவன்றுள்ளார.்  இதனோல் 

உலகப் ெை்ைத்திடன பவன்ற இள வயது இந்தியரோக அவர ்ைோறியுள்ளோர.் 

❖ பெங்களூருவின் கோந்தீரவோ உள்ளரங்கு றமதானத்தில் நடைபெற்ற இறுதிெ் தெோை்டியில் 

முை்டெ ரோக்பகைஸ்்-ஐ வீழ்த்தி பெங்களூருவின் ரோெ்ைரஸ்் தங்கள் முதல் பிரீமியர ்

தெை்மிை்ைன் லீக் ெைை்த்டத பவன்றது. 

❖ 2020-ல் நடைபெறுை் தைோக்கிதயோ ஒலிை்பிக் பபாட்டிக்கோன இந்தியத் தடலவரோக இந்திய 

ெளுதூக்குதல் கூை்ைடைெ்பின் தடலவரோன பிதரந்திர பிரசோத் டெஷ்யோ 

ததரந்்பதடுக்கெ்ெைட்ுள்ளோர.் 

o ஒலிை்பிக் பபாட்டிக்கோன இந்தியத ் தடலவர ் பகௌரவைோனது முதன் முடறயோக 

ெளுதூக்குை் அணிக்கு வழங்கெ்ெைட்ுள்ளது.  

❖ கோங்தகோ ஜனநோயகக் குடியரசின் அரசியலடைெ்பு நீதிைன்றைோனது அதிெர ் ததரத்லில் 

UDPS கை்சியின் பெலிக்ஸ் சிநசபகடியின் பவற்றிடய உறுதி பசய்து, 1960 ல் காங்பகாவின் 

சுதெ்திரத்திற்குப் பிறகு முதலாவது சக்திவாய்ெ்த, மக்களாட்சிக்கு அதிகாரத்றத 

மாற்றுவதற்கான பாறதறய உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ ைத்திய அரசின் பெோதுெ் பிரிவில் பெோருளோதோர ரீதியாக நலிவுற்தறோரக்்கோன 10% இை 

ஒதுக்கீை்டிற்கு எதிரோக பெோது நல வழக்டக ஏற்றுக் பகோண்ை முதல் நீதிைன்றைோக 

பசன்டன உயரநீ்திைன்றை் ஆகியுள்ளது. 

o இந்த வழக்கானது ைோநிலங்களடவ உறுெ்பினரும் திமுக ஒருங்கிடணெ்புச ்

பசயலோளருமான R.S ெோரதியோல் தோக்கல் பசய்யெ்ெைை்து. 

❖ பைல்லி உயரநீ்திைன்றைோனது 72 Hours – Martyr who never died எனுை் திடரெ்ெைத்டத 

பவளியிை அனுைதிதத்ுள்ளது. இந்த திடரெ்ெைைோனது 1962 ஆை் ஆண்டு தெோர ்ொயகனான 

ஜஸ்வந்த் சிங் ரோவத்தின் வோழ்க்டகடய அடிெ்ெடையோகக் பகோண்ைது.  

o 1962 ஆை் ஆண்டு தெோரின் தெோது இவர ் புரிந்த வீரதீரச ் பசயலுக்கோக அவரின் 

ைடறவிற்குெ் பின்னர ்அவருக்கு ைகாவீர ்சக்ரோ விருது வழங்கெ்ெைை்து. 

❖ பஜரை்னியில் முனிச ் பதோழில்நுை்ெ ெல்கடலக்கழகதத்ுைன் இடணந்து பசயற்டக 

நுண்ணறிவில் அறபநறியியலுக்கோக ஒரு கல்வி நிறுவனபைோன்டற அடைெ்ெதற்கோக 7.5 

மில்லியன் ைோலடர நிதியுதவியோக முகநூல் நிறுவனை் வழங்கியுள்ளது. 

❖ நைக்குை் கைவுள் அல்லது நடீடாடுவோ ததவரு என்று பிரெலைோக அறியெ்ெடுை் 111 வயதோன, 

சித்தகங்கோ ைைத்தின் தடலவரோன, ஒரு புகழ்பெற்ற லிங்கோயத்தவரோன சிவக்குமார 

சுவோமி கரந்ோைகோவின் துை்கூருவில் உள்ள ைைத்தில் ஜனவரி 21-ை் தததியன்று 

கோலைோனோர.் 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 24-ை் தததியன்று லக்தனோவில் "UP DIWAS" என்ற பெயரில் 

உத்தரெ் பிரததசை் தனது 69-வது நிறுவன தினத்டதக் பகோண்ைோடியது. முன்னதோக 

ஒன்றுெை்ை ைோகோணை் என்று அறியெ்ெைட்ு, பின்பு 1950 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 24-ை் 

தததியன்று உத்தரெ் பிரததசை் என்ற அதன் பெயடர அம்மாெிலம் பெற்றது. 

❖ ஆந்திரெ் பிரததசத்தின் கரன்ூலில் உள்ள ஒரு வியோெோரிக்குை் பதலுங்கோனோவின் கத்வோல் 

சந்டதயில் இருக்கும் ஒரு விவசோயிக்குை் இடைதய 8.46 குவிண்ைோல் நிலக்கைடல மீதோன 
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வரத்்தகைோனது ஜனவரி 19 அன்று முதல்முடறயோக ைோநிலங்களுக்கிடைதயயோன 

வரத்்தகைோக மின்னணு ததசிய விவசோயச ்சந்டத (electronic National Agriculture Market/eNAM) 

மூலை் ஆரை்பிக்கெ்ெைை்து. 

❖ இந்தியெ் தெோை்டி ஆடணயை் (Competition Commission of India) பைன் பநைப்வோரக்்ஸ், 

ைோத்தவ ைற்றுை் ைோைோகோை் ஆகிய நிறுவனங்கடளக் டகயகெ்ெடுத்திை ரிடலயன்ஸ் 

நிறுவனத்திற்கு ஒெ்புதடல அளித்திருக்கின்றது. 

o ரிடலயன்ஸ் ெிறுவனம் பைன் நிறுவனத்தில் 66 சதவிகிதத்டதயுை், ைோத்தவ 

நிறுவனத்தில் 51.3 சதவிகிதத்டதயுை் டகயகெ்ெடுத்தியது. 

❖ இந்தியக் குடியரசுத ் தடலவர ் பியூஸ் தகோயடல இடைக்கோல நிதியடைசச்ரோகவுை் 

பெருநிறுவன அடைசச்ரோகவுை் நியமித்தோர.் இதற்கோன கோரணை் அருண் பஜைல்ி உைல் 

நலை் பதோைரெ்ோன விவகோரங்கள் ஆகுை். பியூஸ் தகோயலின் இடைக்கோல நிதி 

ைந்திரிக்கோன ெதவிக் கோலை் 2019 ஆை் ஆண்டு ஆகஸ்டு ைோதை் வடர பதோைருை். 

o பியூஸ் தகோயலுக்கு நிதியடைசச்கப் பெோறுெ்பு அளிக்கெ்ெை்டிருெ்ெது இது 

இரண்ைோவது முடறயோகுை். 

❖ சமீெத்தில் ெோல் கோைோ தீயிெோவுை் அவரது அடைசச்ரடவயுை் ரோஜினோைோ பசய்த 

கோரணத்திற்கோக தைற்கு ஆெ்பிரிக்க நோைோன ெரக்ினோ ெதசோவின் குடியரசுத ் தடலவர ்

கிறிஸ்தைோபி தஜோல்தைரி ைோபிரி என்ெவடர புதிய பிரதைரோக நியமித்திருக்கின்றோர.் 

❖ தகரள எழுத்தறிவுத ் திை்ைத்தின் அக்சர லைச்ை் (மில்லியன் எழுதத்ுக்கள்) எழுத்தறிவுத் 

ததரவ்ில் முதலிைை் பிடித்த தகரளோடவச ் தசரந்்த 96 வயதோன கோரத்்தோயோயினி அை்ைோ 

சமீெத்தில் கோைன்பவல்த்தின் கற்ெதற்கோன நல்பலண்ணத ் தூதுவரோக 

நியமிக்கெ்ெை்டிருக்கின்றோர.் 

o கோைன் பவல்த்தின் கற்ெதற்கோன திை்ைை் தனது உறுெ்பு நோடுகளில் பதோடலத் தூரக் 

கல்விடய தைை்ெடுத்திை திை்ைமிைட்ிருக்கின்றது. 

❖ கரந்ோைகோடவச ் தசரந்்த இந்திய கோவல்துடற அதிகோரி ைற்றுை் இந்ததோ திபெத்திய 

எல்டலக் கோவல் ெடை அதிகோரி அெரண்ோ குைோர ்உலகின் கடைக்தகோடி பதன் ெகுதியோன 

அண்ைோரட்ிகோவில் அடைந்துள்ள பதன் துருவத்டத பவற்றிகரைோக அடைந்த முதல் 

பெண்ைணியோக சோதடன ெடைத்திருக்கின்றோர.்  

o பதன் துருவை் என்ெது உலகின் மிகவுை் குளிரோன ைற்றுை் மிகவுை் வறண்ை 

ெகுதியோகுை். 

❖ ரஞ்சி டிரோபி கிரிக்பகை்டில் தனித்தனிப் ெருவங்களில் 1,000 ஓை்ைங்கடள எடுத்த ஒதர வீரர ்

என்ற சோதடனடய மூத்த கிரிக்பகை் வீரரோன வோசிை் ஜோெர ்ெடைதத்ுள்ளோர.் இவர ்முதல் 

வகுெ்புப் தெோை்டியில் 1996-1997 கோலத்தில் அறிமுகைோனோர.் 

o தைலுை் இவர ்ரஞ்சி டிரோபி கிரிக்பகை் தெோை்டியில் அதிக முடற சிறந்த ஆை்ைக்கோரர ்

விருதிடனயும் பெற்றுள்ளோர.் 

❖ அடனவருக்குைோன அடிெ்ெடை வருைோன திை்ைத்திற்குெ் ெதிலோக விவசோயிகளின் துயர ்

துடைக்குை் பெோருைட்ு அவரக்ளுக்கு நிெந்தடனயற்ற ெணப் பரிைோற்றத் திை்ைத்திடன 

ததரவ்ு பசய்யுைோறு அரசோங்கத்திற்கு SBI Ecowrap (SBI Ecowrap) அறிக்டகயோனது ெரிந்துடர 

பசய்துள்ளது. 

❖ உலகளோவிய சரக்குப் பெை்ைகங்கடள டகயோளுை் முன்னணி 100 துடறமுகங்கள் 
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அறிக்டகயின் முதல் 30 துடறமுகங்களில் இந்தியோவிலிருந்து இைை்பிடிதத்ுள்ள ஒதர 

துடறமுகைோக இந்தியோவின் முன்னணித் துடறமுகைோன ஜவைரல்ோல் தநரு துடறமுக 

அடைெ்பு (Jawaharlal Nehru Port Trust-JNPT) ஆகியுள்ளது. 

o இதன் முந்டதய தரவரிடசகளுைன் ஒெ்பிடுடகயில் JNPT ஆனது 5 இைங்கள் 

முன்தனறி 28வது இைதட்தெ் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ ெோதுகோெ்பு அடைசச்கைோனது 70-வது குடியரசு தினத்தில் RDP இந்தியோ 2019 எனுை் டகதெசி 

பசயலிடயத் பதோைங்கியுள்ளது. இந்த பசயலிடயப் ெயன்ெடுத்தி இந்த ஆண்டு ரோஜ 

ெோடதயில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழா அணிவகுெ்பின் சிறெ்ெை்சங்கடளப் ெோரக்்க 

முடியுை். 

o இந்த முன்முயற்சியோனது அரசின் டிஜிை்ைல் இந்தியோ பிரசச்ோரதத்ுைன் 

ஒத்திடசந்துள்ளது. 

❖ ஜெ்ெோன் ைற்றுை் இந்தியக் கைதலோரக் கோவல் ெடையினர ் இறணெ்து ஜெ்ெோனின் 

தயோதகோகோைோ கைற்கடரெ் ெகுதியில் தெரிைர ் கைட்ுெ்ெோடு, ததைல் ைற்றுை் மீை்புப் 

ெயிற்சியிடன தைற்பகோண்ைனர.் கைந்த ஆண்டு ஜெ்ெோன் நோைட்ுக் கெ்ெல்களுைன் 

இந்தியோ இெ்ெயிற்சிடய நைத்தியது. இந்த ஆண்டு ஜெ்ெோன் இெ்ெயிற்சிடய நைதத்ுகிறது. 

o ICGS ஷவ்னோக் இந்த ஒத்திடகயில் ெங்தகற்குை் பிரதோன இந்தியக் கெ்ெல் ஆகுை். 

❖ நோைட்ுெ்ெற்று ைற்றுை் பதச கை்ைடைெ்பு மீதோன ததசிய அளவிலோன தெசச்ுெ் தெோைட்ிடய 

ைத்திய அடைசச்ரோன ரோஜ்ய வரத்்தன் ரத்ததோர ்பதோைங்கி டவத்தோர.் இது இடளஞரக்ள் 

விவகோரதத்ுடற அடைசச்கதத்ுைன் இடணந்து தநரு யுவ தகந்திரோ சங்கதன் என்ற 

அறமப்பால் ஏற்ெோடு பசய்யப்ெைட்ிருந்தது. 

❖ சைஸ்கிருத பைோழிச ் பசோல்லிருெ்துப் நபறப்பட்ட “ொரி சக்தி” எனுை் பசோல்லோனது 2018 

ஆை் ஆண்டிற்கோன இந்தி பைோழிச ் பசோல்லோக ததரந்்பதடுக்கெ்ெைட்ுள்ளதோக 

ஆக்ஸ்தெோரட்ு அகரோதி நிறுவனை் அறிவிதத்ுள்ளது. இதற்கு நபண்களின் சக்தி (women 

empowerment) என்று நபாருள்படும். 

❖ வரலோற்று சிறெ்புமிக்க திக்கி அரண்ைடனயோனது 5 நோைக்ள் நடைபெறுை் 12-வது 

பஜய்ெ்பூர ் இலக்கியத் திருவிழோடவ நைதத்ுகிறது. இந்த திருவிழோவோனது ஒவ்பவோரு 

ஆண்டுை் ஜனவரி ைோதை் பஜய்ெ்பூர ் நகரில் நடைபெறுை் வருைோந்திர இலக்கியத் 

திருவிழோவோகுை். 

o 2006-ல் பதோைங்கெ்ெைை் இத்திருவிழோவோனது 2008 ஆை் ஆண்டிலிருந்து டீை்ஓரக்்ஸ் 

ஆரை்ஸ்் (Teamwork Arts) என்ற ெிறுவனத்தால் வழங்கெ்ெடுகிறது. 

❖ ெோகிஸ்தோன் அரசோனது கருை்புச ் சோற்டற நோை்டின் ததசிய ெோனைோக அறிவிதத்ுள்ளது. 

ஆரஞ்சு, தகரை் ைற்றுை் கருை்பு ஆகியவற்றில் ஒன்டறத் ததரந்்பதடுக்குைோறு சுைட்ுடரயில் 

ைக்களிைை் தகைட்ுக் பகோண்ை பின்னர ்அவரக்ள் இந்த முடிவிற்கு வந்துள்ளனர.் 

❖ அஸ்ஸோை் அரசோனது மூத்த ெத்திரிக்டகயோளரும் முன்னோள் ெத்திரிக்டக 

ஆசிரியருமான தீதரந்திர நோத ்சக்ரோதெோரை்்டிக்கு 2018 ஆம் ஆண்டுக்கோன குடியரசு தின 

ெத்திரிக்டக விருதிறன வழங்கியுள்ளது. 

❖ தகோவோவின் ெனோஜியில் உள்ள மாண்தைோவி ஆற்றின் குறுக்தக 5.1 கி.மீ. நீளமுடைய  3-வது 

கை்பி வைதத்ிலோன 'அைல் தசது' எனுை் ெோலத்திடன ைத்திய அடைசச்ரோன நிதின் கைக்ோரி 

சமீெத்தில் திறந்து டவத்தோர.் 
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❖ 2019 ஆை் ஆண்டில் இஸ்தரோவின் முதல் ஏவுதலில் இந்தியோவோனது இரோணுவ பசயற்டகக் 

தகோளோன டைக்தரோசோெ்ை்-R ைற்றுை் கலோை்சோை் ஆகியவற்டற துருவ பசலுத்து 

வோகனைோன PSLV C44 மூலை் பசலுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்திய கூைட்ுறவுப் ெோல் நிறுவனைோன அமுல் முதன்முடறயோக ஒை்ைகப் ெோடல 

அறிமுகெ்ெடுத்தியுள்ளது. இது அமுல் ஒை்ைகப் ெோல் என்ற நபயரில் குஜோத்தின் கோந்திநகர,் 

அகைதோெோத் ைற்றுை் கைச் ் தெோன்ற ததரந்்பதடுக்கெ்ெைை் ெகுதிகளில் 

சந்டதெ்ெடுத்தெ்ெைட்ுள்ளது.  

❖ இந்தியோவில் உள்நோை்டிதலதயத் தயோரிக்கெ்ெை்ை அதிதவக ரயிலோன “ரயில் 18” ஆனது 

“வந்தத ெோரத ்எக்ஸ்பிரஸ்” எனப் பெயரிைெ்ெைட்ு பைல்லி ைற்றுை் வோரனோசிக்கு இடைதய 

இயக்கெ்ெடுகிறது. “ரயில் 18” ஆனது இந்தியோவில் தயோரிெ்தெோம் திை்ைத்தின் கீழ் 

பசன்டனயின் ஐ.சி.எெ்-இல் உருவோக்கெ்ெை்ை உலகத் தரை் வோய்ந்த இரயிலோகுை். 

❖ தநெோளத்தின் தரோஷித் ெவுதைல் சசச்ினின் சோதடனடய (16 வருைை் ைற்றுை் 213 நோைக்ள்) 

முறியடித்து இளை் வயதில் ஐை்ெது ரன்கடள கைந்த முதல் வீரரோக (16 வருைை் ைற்றுை் 146 

நோைக்ள்) ஆகியுள்ளார.் 

❖ உலக சுகோதோர அடைெ்பின் (WHO – World Health Organization) பதன்கிழக்கு ஆசியோவின் 

பிரோந்தியத் தடலவரோக ைோக்ைர ் பூனை் தகத்ரெோல் சிங் இரண்ைோவது ஐந்து ஆண்டு 

கோலத்திற்கு மீண்டுை் நியமிக்கெ்ெைட்ுள்ளோர.் 

o இவர ் WHO-ன் பதன்கிழக்கோசிய பிரோந்தியத்திற்குத் தடலவரோன முதல் 

பெண்ைணி ஆவோர.் 

❖ IRCTC-யின் இரயில்களின் தூய்டைத ் தன்டை ஆய்வின்ெடி, பதற்கு இரயில்தவயோனது 

நோை்டின் தூய்டையோன இரயில் நிடலயங்களில் முதலிைை் வகிக்கின்றது. 

o தூரந்ததோ ரயில்களோனது உயர ் ைதிெ்புடைய ரயில்களில் குடறெ்த தூய்டையுைன் 

உள்ளன. அதத தவடளயில் ததஜோஸ் ைற்றுை் சதோெ்தி ஆகிய இரயில்கள் மிகவுை் 

தூய்டையோனதோக உள்ளன. 

❖ ஆண்ை்ரி தைகின் எழுதிய லோ வி டி’உன் தைோை் இன்தகோன்னு (Andrei Makine’s “La vie d’un 

homme inconnu” - பதரியோத ைனிதனின் வோழ்க்டக) எனுை் புத்தகதத்ின் 

பைோழிநபயரப்்பானது இலக்கிய நமாழிபெயரெ்்பிற்கோக பராறமன் பராலண்ட் புத்தகப் 

பரிசிறன பவன்றுள்ளது. 

o இந்த புத்தகைோனது S.R. கிசச்ின மூரத்்தியோல் பைோழிபெயரக்்கெ்ெைை்து. 

❖ ஜனவரி 29 அன்று “ெரிக்சா தெ சரச்ச்ோ 2.0” என்பதின் இரண்டாம் பதிப்பானது பைல்லியின் 

தல்கை்தைோரோ அரங்கில் ெடத்தப்பட்டது. இந்த நிகழ்வில் பெற்தறோரக்ள் ைற்றுை் 

ைோணவரக்ளுைன் ததரவ்ு கோல ைன அழுத்தத்டத டகயோளுவது குறிதத்ுப் பிரதைர ்

கலந்துடரயோடினோர.் 

❖ பிரதைர ் சமீெத்தில் பசங்தகோைட்ை வளோகத்தின் உள்பள கீழ்க்கோண்ெனவற்டற திறந்து 

டவதத்ார.்  

o தநதோஜி சுெோஷ் சந்திரதெோஸ் அருங்கோை்சியகை் 

o யோத-்இ-ஜோலியன் அருங்கோை்சியகை் (ஜோலியன் வோலோெோக் ைற்றுை் முதலோை் 

உலகெ் தெோர ்சை்ெந்தெ்ெை்ை அருங்கோை்சியகை்) 

o 1857ன் இந்தியோவின் முதல் சுதந்திரெ் தெோர ்குறித்த அருங்கோை்சியகை் 
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o திரிஷ்யகலா இந்திய கடலகள் அருங்கோை்சியகை் 

❖ ஒரு நோள் சரவ்ததசப் தெோை்டிகளில் தவகைோக 100 விக்பகைட்ுகடள வீழ்த்திய தவகெ் ெந்து 

வீசச்ோளரோக இெ்தியாவின் முகைது சமி ஆகியுள்ளோர.் இவர ் இந்த சோதடனடய 56 

தெோை்டிகளில் அடைந்துள்ளோர.் 

o முன்னதோக 59 ஒருநோள் தெோை்டிகளில் 100 விக்பகைட்ுகடள வீழ்த்தி இரெ்ோன் ெதோன் 

இந்த சோதடனடயப் பறடத்திருந்தோர.் 

❖ பதன்னோெ்பிரிக்கோவின் அதிெரோன சிரில் ரைோதெோசோ புதுபைல்லியில் IBSA (India-Brazil-South 

Africa) அறமப்பின் முதலாவது கோந்தி-ைண்தைலோ நிடனவு கருத்தரங்க சுதந்திர உடர 

ெிகழ்வில் தனது உறரயாடறல நவளிப்படுத்தினார ். 

❖ உத்தரகோண்ை் அரசோனது 50 தகோடி பசலவில் பித்ததோரக்ோர ் ைோவை்ைத்தில் துலிெ் 

ததோை்ைத்டத உருவோக்க அனுைதி பெற்றுள்ளது. இது ஜை்மு கோஷ்மீர ் ைோநிலத்தின் 

ஸ்ரீநகருக்கு அடுதத்ு நோை்டில் இரண்ைோவதோக அடைய உள்ள துலிெ் ததோை்ைைோகுை். 

o இந்த துலிெ் ததோை்ைைோனது ONGC நிறுவனத்தோல் அதன் பெருநிறுவன சமூகப் 

பெோறுெ்புணரவ்ுத் திை்ைத்தின் கீழ் அடைக்கெ்ெைவுள்ளது. 

❖ கோெ்பீைட்ு ஒழுங்குெடுதத்ுனரோன IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority) ஆனது 

உள்நோை்டில் உள்ள முறறயான மற்றும் முக்கியைோன கோெ்பீைட்ு நிறுவனங்கடள 

அடையோளை் கோண்ெதற்குை் அவரக்ளுக்கு ஒரு தைை்ெடுத்தெ்ெை்ை கைட்ுெ்ெோைட்ு 

கை்ைடைெ்டெ ஏற்படுதத்ுவதற்கும்  ஒரு குழுடவ அடைதத்ுள்ளது. 

❖ இந்திய வரத்்தக சடெயோனது நீடித்த சுற்றுசச்ூழல் பிரிவில் சமூகத் தோக்கத்திற்கான 

விருதிடன உலகின் முன்னணி பெோதி கைட்ுதல் ைற்றுை் பசயலோக்கத் தீரவ்ு நிறுவனைோன 

பைை்ரோ தெக் இெ்தியா என்ற ெிறுவனத்திற்கு  வழங்கியுள்ளது. 

o நீடித்த சூழலியடல வழங்குவதற்கோக பைை்ரோ தெக் அறமப்பால்   

தைற்பகோள்ளெ்ெடுை் முயற்சிகடள இந்த விருதோனது அங்கீகரிக்கின்றது. 

❖ M.S. சுவோமிநோதன் தடலடையிலோன விவசோயிகளுக்கோன ததசிய ஆடணயத்தின் 

ெரிந்துடரகளின் அடிெ்ெடையில் விவசோயிகளுக்கு குடறந்த ெைச் ஆதரவு விடலடய 

அறிமுகெ்ெடுத்த பைல்லி அரசோனது முடிவு பசய்துள்ளது. 

o M.S. சுவோமிநோதன் தடலடையில் விவசோயிகளுக்கோன ததசிய ஆடணயமானது 2004 

நவை்ெர ்18 அன்று அடைக்கெ்ெை்ைது. 

❖ நோை்டின் பெோருளோதோரத்தில் சுற்றுலோத் துறற வகிக்குை் முக்கியப் ெங்கு குறித்த 

விழிெ்புணரட்வ அதிகரிெ்ெதற்கோக இந்தியோவில் ததசிய சுற்றுலோத் தினைோனது 

வருைந்ததோறுை் ஜனவரி 25 அன்று பகோண்ைோைெ்ெடுகிறது. 

❖ ஜனவரி 29 அன்று நடல்லியில் உள்ள விஜய் சவுக் ெகுதியில் நடைபெற்ற “ெடைகள் 

ெணிக்கு திருை்புதல் நிகழ்சச்ி” 4 நோைக்ள் நடைபெற்ற குடியரசு தினக் பகோண்ைோை்ைத்தின் 

உசச்க் கை்ைத்திடனக் குறிக்கின்றது.  

❖ ைகோத்ைோ கோந்தி மறறவின் நிடனவு தினத்டதக் குறிக்குை் பெோருைட்ு வருைந்ததோறுை் 

ஜனவரி 30 அன்று ததசிய தியோகிகள் தினை் அல்லது சரத்வோதயோ தினை் 

அனுசரிக்கெ்ெடட்து. 

❖ முன்னோள் ெோதுகோெ்பு அடைசச்ரோன ஜோரஜ்் பெரன்ோண்ைஸ் (88) நீண்ைகோல உைல் 

நலக்குடறவு கோரணைோக கோலைோனோர.் இவர ்1998 ஆை் ஆண்டு ெோதுகோெ்பு அடைசச்ரோகப் 
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ெணியோற்றினோர.் ெோதுகோெ்பு அடைசச்ரோக தனது பதவிக் காலத்தில்   இவர ் 1998 ஆை் 

ஆண்டு பெோக்ரோன் அணுகுண்டு தசோதடன ைற்றுை் 1999 ஆை் ஆண்டு கோரக்ில் தெோர ்

ஆகியவற்டற தைற்ெோரட்வயிை்ைோர.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ஒற்றறப் பயன்பாட்டிற்கான பிளாஸ்டிக் (சநகிழி) மீதான தறட 

❖ 14 வடகயோன பிளோஸ்டிக் பெோருைக்ளின் மீதோன உற்ெத்தி, வரத்்தகை் ைற்றுை் ெயன்ெோடு 

ஆகியவற்றின் மீதோன தமிழ்நோடு அரசின் தடையோடணயோனது ைோநிலத்தில் 2019 ஆம் 

ஆண்டு ஜனவரி 01 முதல் நடைமுடறக்கு வந்தது. 

❖ கரந்ோைகோ உள்ளிை்ை பிற ைோநிலங்களில் உள்ள சை்ைங்கடள ஆய்வு பசய்த பின், இங்கு 

யோர ்தடைடய மீறுகிறோரக்தளோ அந்த ெயன்ெோை்ைோளரக்ள் மீது அெரோதை் விதிக்க அரசு 

முடிவு எடுக்கும். 

❖ தடை பசய்யெ்ெை்ை இந்த 14 வடகயோன பெோருை்கள் ைோநிலத்தில் உற்ெத்தி பசய்யெ்ெடுை் 

பைோத்த பிளோஸ்டிக்கில் 5 சதவிகிதை் ைைட்ுதை ஆகுை். 

❖ ஏற்கனதவ ைத்திய சுற்றுசச்ூழல் அடைசச்கை் இரண்டு வருைங்களில் ெல் அடுக்கு 

பகோண்ை சுத்திகரிக்கெ்ெை முடியோத பிளோஸ்டிக்கின் ெயன்ெோடு ைற்றுை் 

உெதயோகத்திறனத ் தவிரத்்திை பிளோஸ்டிக் கழிவு தைலோண்டை (திருத்தை்) விதிகள் 2018 

என்ெதடன பவளியிைட்ு இருக்கின்றது. 

 

 

தமிழக சட்டசறப கூடுறக 

❖ தமிழக சை்ைசடெக் கூைை்ைோனது 2019 ஜனவரி 02 அன்று வழக்கைோன ஆளுநரின் புதிய 
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வருட  உடரயுைன் பதோைங்கியது. 

❖ இந்த சை்ைசடெ கூடுடகயோனது ஜனவரி 08 வடர பதோைருை். 

❖ செோநோயகர ் P. தனெோல் தடலடையிலோன அலுவல் ஆதலோசடனக் குழு கூைை்த்தில் இது 

நதாடரப்ான முடிவு எடுக்கெ்ெைை்து. 

இந்தியாவின் முதல் 10 மாவட்டங்கள் 

❖ குடிநீர ்ைற்றுை் சுகோதோர அடைசச்கைோனது 10 நோைக்ள் நடைபெறுை் (நவை்ெர ்09 முதல் 19 

வறர) பபாட்டியிறன உலக கழிெ்ெடறத் தினத்டத முன்னிைட்ு ஏற்ெோடு பசய்திருந்தது. 

❖ இந்த அடைசச்கைோனது முதல் ெத்து இைங்கடளப் பிடித்த 12 ைோவை்ைங்களின் (கூைட்ு 

பவற்றியோளரக்ள் உை்ெை) ெை்டியடல பவளியிை்ைது.  

❖ தமிழ்நோை்டின் தசலை் ைோவை்ைைோனது உலக கழிெ்ெடற தினப் தெோை்டியில் முன்னணி 12 

ைோவை்ைங்களில் ஒன்றாக இைை் பிடிதத்ுள்ளது. 

 

அறமசச்ர ்பாலகிருஷ்ணா ரரட்டிக்குத் தண்டறன 

❖ 1998 ஆை் ஆண்டு கற்கள் வீசி தெருந்துகடள பசதெ்ெடுத்திய வழக்கில் அடைசச்ர ்

ெோலகிருஷ்ணோ பரை்டிக்கு 3 ஆண்டுகள் சிடறத் தண்ைடன ைற்றுை் ரூ.10,000 அபராதம் 

விதிதத்ு சிறெ்பு நீதிைன்றை் தீரெ்்ெளிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த தண்ைடனடயத் பதோைரந்்து இடளஞர ் நலன் ைற்றுை் விடளயோைட்ு தைை்ெோைட்ுத் 

துடற அடைசச்ரோன பரை்டி தனது ெதவி விலகடல அடைசச்ரடவயில் சைரப்்பித்தறத 

அடுதத்ு அவரது ெதவி விலகல் ஏற்றுக் பகோள்ளெ்ெை்ைது. 

❖ மாெில சை்ைசடெயில் ஓசூர ் சை்ைைன்றத் பதோகுதியின் பிரதிநிதியோன பரை்டி சிறெ்பு 

நீதிைன்றத்தோல் தண்ைடணயளிக்கெ்ெை்ை முதல் அடைசச்ரோவோர.் 

❖ இவர ் ெதவி வகிதத்ு வந்த அடைசச்கைோனது ெள்ளிக் கல்வித ் துடற அடைசச்ரோன K.A. 

பசங்தகோைட்ையனுக்கு ஒதுக்கீடு பசய்யெ்ெைட்ுள்ளது. 
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தமிழ்நாட்டின் 33-வது மாவட்டம் 

❖ ஜனவரி 08 ஆை் தததி விழுெ்புரை் ைோவைை்த்றத இரண்டாகப் பிரிதத்ு கள்ளக்குறிசச்ிடயப் 

புதிய ைோவைை்ைோக தமிழக முதல்வர ்அறிவித்தோர.் 

❖ இது ைோநிலத்தில் உள்ள பெரிய ைோவை்ைங்களில் ஒன்றோகுை். 

❖ கள்ளக்குறிசச்ிடயத் தடலநகரோகக் பகோண்டு இயங்குை் இந்த புதிய ைோவைை்த்தின் 

உருவோக்கைோனது தமிழ்நோை்டில் உள்ள ைோவை்ைங்களின் எண்ணிக்டகறய 33 ஆக 

உயரத்்தியுள்ளது. 

❖ இந்த ைோவை்ைைோனது நோன்கு சை்ைைன்றத் பதோகுதிகடளயுை் ஒரு நோைோளுைன்றத் 

பதோகுதிறயயுை் பகோண்ைது. 

❖ இந்த அறிவிெ்புக்கு முன்னதாக தமிழ்நோை்டில் கடைசியோக உருவோக்கெ்ெைை் புதிய 

ைோவை்ைை் திருெ்பூர ்(2009) ஆகுை்.  

பபாலீஸ் இ-ஐ ரசயலி 

❖ பெோதுைக்கள் தெோக்குவரதத்ு மீறல்கடளெ் ெற்றி புகோர ் பதரிவிெ்ெதற்காகவுை் அதடன 

சரிெோரப்்பதற்காகவுை் தகோயை்புதத்ூரின் நகரப் தெோக்குவரதத்ு கோவல் துடறயினர ்

தெோலீஸ் இ-ஐ (Police-E-Eye) எனுை் பசயலிடயத் பதோைங்கியுள்ளனர.் 

❖ இந்தச ்பசயலியோனது ஏவிதயோன் இன்தெோபைன் பி லிை்-ஆல் அதன் பெருநிறுவன சமூக 

பெோறுெ்புணரவ்ின் கீழ் உருவோக்கெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ இதன்மூலை் விதிமீறல்களின் புடகெ்ெைங்கறள GPS உதவியுைன் தநரை், தததி ைற்றுை் 

இைை் ஆகியவற்றுைன் அனுெ்ெ முடியுை். 

நம்ம சென்ளன ளகத சி செயலி 

❖ நசன்றனப் நபருெகர மாெகராட்சியானது நபாதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக ெம்ம 

நசன்றன றகபபசி நசயலியில் கூடுதல் வசதிகறள பசரத்்து இருக்கின்றது. 

❖ பிறப்புச ் சான்றிதழ், இறப்புச ் சான்றிதழ், நசாதத்ு வரி வசூலிப்பு ெிலவரம் மற்றும் ரசீது 

பதிவிறக்கம், நதாழில்முறற வரி வசூலிப்பு ெிலவரம் மற்றும் ரசீது பதிவிறக்கம், வரத்்தக 

உரிறம ெிலவரம் மற்றும் ரசீது பதிவிறக்கம் ஆகிய அறனதத்ும் இெ்த நசயலிறயப் 

பயன்படுதத்ித் தற்பபாது பமற்நகாள்ள முடியும். 

❖ இசந்சயலிறயப் பயன்படுத்தி ஆன்றலனில் (ெிகழ்பெரம்) பிறப்பு மற்றும் இறப்புச ்

சான்றுகளில் திருத்தம் நசய்ய முடியும். 

❖ பமலும் இது புகாரக்றளச ்சமரப்்பிக்கவும் அனுமதிக்கிறது. 
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 ளடசயடுக்கும் அன்னிய உயிரினங்களள களளசயடுக்க ஒரு குழு 

❖ நசன்றன உயர ் ெீதிமன்றம் பமற்குத் நதாடரச்ச்ி மறலகளில் உள்ள பறடநயடுக்கும் 

அன்னிய வறகத் தாவரங்கறளக் கறளநயடுப்பதற்கு ஒரு தீரவ்ு கண்டிட ஒரு ெிபுணர ்

குழுறவ அறமத்திருக்கின்றது. 

❖ இெ்த பறடநயடுக்கும் உயிரினங்கள் விவசாயம், வனம் மற்றும் ெீரெ்ிறல ஆகிய 

உயிரச்ச்ூழல் சீரழிவுகறள ஏற்படுதத்ுவபதாடு பல்லுயிரப்் நபருக்கத் தன்றமயின் 

இழப்பிற்கான இரண்டாவது முக்கிய காரணியாகவும் கருதப்படுகிறது. 

❖ இெ்த குழு நசன்றனயில் உள்ள பதசிய பல்லுயிரப்் நபருக்க ஆறணயத்தில் உள்ள 

பறடநயடுக்கும் உயிரினங்களுக்கான ெிபுணர ் குழுவின் தறலவரான நசருகுரி 

ராகபவெ்திர பாபு என்பவரால் தறலறம தாங்கப்படும். 

ரசன்றன ஒருங்கிறணந்த ரபருநகர பபாக்குவரத்து ஆறணயம் 

❖ 2010 ஆை் ஆண்டு நவை்ெர ்27-ை் தததியன்று ஆளுநரின் ஒெ்புதல் கிடைக்கெ் பெற்று எைட்ு 

ஆண்டுகளுக்குெ் பிறகு இறுதியோக பசன்டன ஒருங்கிடணந்த பெருநகர தெோக்குவரதத்ு 

ஆடணயத்தின் (Chennai Unified Metropolitan Transport Authority- CUMTA) சை்ைமுை் அததனோடு 

பதோைரப்ுடைய விதிமுடறகளுை் அரசிதழில் நவளியிடப்படட்ுள்ளன. 

❖ பசன்டனப் பெருநகர வளரச்ச்ிக் குழுைத்தின் தடலடை நகரத ் திை்ைமிடும் அதிகாரி 

(தெோக்குவரதத்ு) இந்த பசன்டன ஒருங்கிடணந்தப் பெருநகரப் தெோக்குவரதத்ு 

ஆடணயத்தின் தடலடை பசயல் அதிகோரியோக பசயல்ெடுவோர.் அவரது கைட்ுெ்ெோை்டின் 

கீழ் இந்த குழுைை் பசயல்ெடுை். 

❖ தெோக்குவரதத்ுத் துடறயில் நுை்ெை் வோய்ந்தவர,் நகரெ் தெோக்குவரதத்ுத் துடறயில் 

திை்ைமிடுதல், தைலோண்டை, பசயல்ெோடுகள், இயந்திரவியல் பெோருளோதோரை் ைற்றுை் அது 

பதோைரெ்ோன விவகோரங்களில் அனுெவமுை் அறிவுை் பகோண்ை நிபுணர ் ஆகிதயோர ்

இக்குழுவில் அரசோல் நியமிக்கெ்ெடுவர.் 

இயந்திர காவல்துறற பணியாள் 'Rodeo' 

❖ தவெ்தெரியில் உள்ள பசன்டனெ் தெோக்குவரதத்ு கோவல்துடற அலுவலகத்தில் உள்ள 

சோடலெ் ெோதுகோெ்பு கோை்சிக் கூைத்தில் பசன்டன ைோநகர கோவல்துடற ஆடணயரோல் 

தரோடிதயோ (Rodeo) என்ற இயந்திர கோவல்துடற ெணியோள் பராபபா துவக்கி 

டவக்கெ்ெைை்து. 

❖ SP தரோதெோை்டிக் பவோரக்்ஸ் என்ற குழுைத்திலிருந்து 23 குழந்டதகள் அைங்கிய ஒரு அணி 

இந்த தரோெோடவ வடிவடைத்திருக்கின்றது. 

❖ இந்த தரோதெோ ெோரட்வயோளரக்டளச ் சந்திக்குை் வடகயில் சுழன்று வருவது ைற்றுை் 

சோடலெ் ெோதுகோெ்பு பதோைரெ்ோன தவல்கடள அளிெ்ெது தெோன்ற ெலதரெ்ெை்ை 

பசயல்கடளச ்பசய்யுை். 

தமிழ்நாடு பாதுகாப்புத் ரதாழிற்சாறல வழித்தடம்  

❖ ஜனவரி 20-ை் தததியன்று ைத்திய அரசு தமிழ்நோை்டில் ெோதுகோெ்புத் பதோழிற்சோடல 

வழித்தடம் ஒன்டறத் துவங்க இருக்கின்றது. 
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❖ தமிழ்நோடு ெோதுகோெ்புத ் பதோழிற்சோடல வழித்தட டையைோனது பசன்டன, ஓசூர,் 

தகோயை்புதத்ூர,் தசலை் ைற்றுை் திருசச்ி ஆகிய ெகுதிகடள இடணக்குை். 

❖ 2018 ஆை் ஆண்டு ஆகஸ்ை் ைோதை் உதத்ரெ்பிரததச டையை் துவக்கி டவக்கெ்ெைட்ு 3732 

தகோடி ரூெோய் அளவிற்கு முதலீைட்ு அறிவிெ்புகள் பசய்யெ்ெைை்டத அை்ைோநிலை் கண்ைது. 

எம்ஜிஆர் பிறந்த ஆண்டு நிறனவு நாணயங்கள் 

❖ 100 ரூெோய் ைற்றுை் 5 ரூெோய் என்ற பிரிவுகளில் இரண்டு நிடனவு நோணயங்கள் ைடறந்த 

தமிழ்நோைட்ு முதலடைசச்ர ் M.G. ரோைசச்ந்திரனின் 102-வது பிறந்த ஆண்டு விழோடவ 

அனுசரிெ்ெதற்கோக பவளியிைெ்ெைட்ு இருக்கின்றது. 

 

❖ பிறந்த நோள் பகோண்ைோை்ைங்களின் ஒரு ெகுதியோக, புகழ்பெற்ற பைரினோ கைற்கடரயில் 

உள்ள கோைரோஜர ் சோடலயின் குறுக்கோக 66 அடி அகலமுை், 52 அடி உயரமுை் பகோண்ை 

ைோக்ைர ்எை்.ஜி.ஆர ்நூற்றோண்டு வடளவும் திறந்து டவக்கெ்ெைை்து.  
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ஓய்வூதியம் ரபறுபவாரக்்கான தளம் 

❖ ஓய்வூதியை் பெறுதவோரக்்கோன புதிய தளைோன https://tnpensioner.tn.gov.in ஐ 

தமிழக துடண முதல்வர ்பதோைங்கி டவத்தோர.் 

❖ இந்தத ்தளைோனது கருவூலை் ைற்றுை் கணக்குகள் துடற ைற்றுை் ததசிய தகவல் டையம் 

ஆகிதயோரோல்  இடணந்து உருவோக்கெ்ெைை்து  

❖ இந்த தளத்தின் மூலம் கீழ்க்கோண்ெனவற்டற கருவூலை் / ஓய்வூதியை் வழங்குை் 

அலுவலகத்திற்கு பசல்லோைல் அணுக முடியுை். 

o வங்கிக் கணக்கில் வரவு டவக்கெ்ெை்ை ைோதோந்திர ஓய்வூதியத் பதோடக விவரங்கள், 

o திருத்தெ்ெை்ை ஓய்வூதியத் பதோடகடய மீைப்ைடுத்தல், 

o தைை்ெடுத்தெ்ெைை் குடுை்ெ ஓய்வூதியை் மற்றும் இதர பசறவறவகள். 

தமிழ்நாட்டின் ஐம்பதாம் ஆண்டு விழா ரகாண்டாட்டம் 

❖ பசன்டன என இருந்த ைோநிலத்தின் பெயடர தமிழ்நோடு என பெயர ் ைோற்றை் 

பசய்யெ்ெைை்தன் 50 ஆை் ஆண்டு (2019) நிடனவு விழோ பகோண்ைோைெ்ெடுை் என தமிழக 

அரசு அறிவிதத்ுள்ளது.  

❖ 1969 ஆை் அண்டு ஜனவரி 14 அன்று பெோங்கல் விழோவில் CN அண்ணோதுடர 

தடலடையிலோன திமுக அரசோனது பசன்டன ைோகோணத்டத தமிழ்நோடு எனெ் பெயர ்

ைோற்றை் பசய்தது. 

❖ 1956 ஜூடல 27-ல் பசன்டன ைோகோணத்டத தமிழகை் எனெ் பெயர ்ைோற்றை் பசய்யக்தகோரி 

தெோரோடிய முதல் ைனிதர ்கோங்கிரஸின் தியோகி சங்கரலிங்கனோர ்ஆவோர.் 

புதிதாக ரதாழில் ரதாடங்குதல் மற்றும் புத்தாக்க ரகாள்றக – தமிழ்நாடு  

❖ தமிழ்நோடு அரசோனது 2018-2023 ஆண்டிற்கோன புதிதாக நதாழில் நதாடங்குதல் மற்றும் 

புத்தாக்க பகோள்டகடய பவளியிைட்ுள்ளது. 

❖ 2023 ஆை் ஆண்டில், ைோநிலத்தில் ெதிவு பசய்யெ்ெை்ை புதிதாக பதோழில் 

பதோைங்குதவோரக்்கோன பசயலோக்க ைற்றுை் புத்தோக்க சூழலியடல வழங்குவடதயுை் 

தமிழ்நோைட்ை உலகளோவிய பதோழில் பதோைங்குவதற்கோன புத்தோக்க டையைோக 

ைோற்றுவடதயுை் இது தநோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது. 

❖ பதோழில் முடனதவோர ் தைை்ெோைட்ு நிறுவனைோனது பதோழில் பதோைங்குவடத 

ஊக்குவிக்கவுை் வசதிகடள ஏற்ெடுத்தி தருவதற்குைோன முதன்டை நிறுவனைோக 

பசயல்ெடுை். 

❖ ஒரு முழு தநர அலுவலறர தடலடையோகக் பகோண்ை தமிழ்நோடு பதோழில் பதோைங்குதவோர ்

ைற்றுை் புதத்ோக்க திை்ைமானது  (Tamil Nadu Startup and InnovaTION Mission-TAMSIM) பதோழில் 

பதோைக்கங்கடள ஊக்குவிெ்ெதற்கோன திை்ைங்கடள வகுெ்ெதற்கான பகோள்டககடள 

தைற்ெோரட்வயிடுகிறது. 
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ஏறுதழுவுதலில் உலக சாதறன 

❖ புதுக்தகோைட்ையின் விரோலி ைடலயில் ஜனவரி 20 ஆம் பததியன்று நடைபெற்ற 

ஜல்லிக்கைட்ு நிகழ்சச்ியோனது, விடளயோைட்ுத் திைலில் அதிக எண்ணிக்டகயில் 

கோடளகள் கலெ்து நகாண்டதால் உலக சோதடனடயெ் ெடைதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த பிரம்ைோண்ை ஜல்லிக்கைட்ு நிகழ்சச்ியில் 1353 கோடளகளுை் 700 வீரரக்ளுை் கலந்து 

பகோண்ைனர.் இது முந்டதய ெதிெ்டெக் கோை்டிலுை் இருைைங்கு எண்ணிக்றக ஆகுை். 

❖ நோை்டில் முதல்முடறயோக ஜல்லிக்கைட்ு நடைபெற்ற இைத்திற்கு அருகில் அறுடவச ்

சிகிசட்ச பசய்யுை் வசதிகளுைன் கூடிய புறக்கோயங்களுக்கோன ைருத்துவப் பிரிவு ஒன்று 

தற்கோலிகைோக ஏற்ெோடு பசய்யெ்ெைட்ிருந்தது. 

புதிய ரநல் வறக 

❖ ஆடுதுடறயில் உள்ள தமிழ்நோடு பநல் ஆரோய்சச்ி நிறுவனைோனது (The Tamil Nadu Rice 

Research Institute  - TRRI) குறுகிய கோலத்தில் வளரச்ச்ியடையக் கூடிய ADT 53 என்ற பநல் 

வடகடய அறிமுகெ்ெடுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த குறுகிய கோல பநல் வடகயின் முதிரவ்ுக் கோலை் 105 முதல் 110 நோைக்ள் ஆகுை். 

❖ ADT-53  என்ற இந்த புதிய வடகயானது விடளசச்ல் ைற்றுை் தரை் ஆகியவற்றில் ADT-43 

வறகடய விை தைதலோங்கி இருெ்ெதோல் விவசோயிகளுக்கு இது ஒரு வரம் தெோன்றதோகுை். 

❖ இந்த புதிய பநல் வடகயோனது, 

o பைல்ைோ ைோவை்ைங்களின் குறுறவ அல்லது பகாடைக் கோலங்கள் 

o இதர ைோவை்ைங்களின் பசோரண்வோரி அல்லது நவரோய் கோலங்கள்  

ஆகிய கோலங்களில் விவசோயிகளுக்குெ் பெோருந்துவதோக அடையுை். 

❖ இது 62 சதவிகிதை் அடரெடுை் திறடனயுை் 65 சதவிகிதை் முழு அரிசித ் திறடனயுை் 

பகோண்டுள்ளது.  

❖ தைலுை் இது துத்தநோகை் ைற்றுை் இருை்பு ஆகியவற்டற அதிகை் பகோண்டுள்ளது.  

❖ ADT – 53 வடகயோனது ADT - 43 / JGL – 384 ஆகியவற்றின் கலப்பு வடக ஆகுை். 

அரசுப் பள்ளிகளில் மழறலயர் பள்ளி 

❖ தமிழ்நோடு முதல்வர ்ஜனவரி 21-ை் தததியன்று ைோநிலத்தில் அங்கன்வோடி டையங்களோக 

உள்ள அரசு இடைநிடலெ் ெள்ளிகளில் ஆங்கில வழியில் ைோண்டிசப்சாரி கல்வி வழியில் 

அடைந்திருக்குை் ைழடலயர ்கல்வி வகுெ்புகடள குழந்டதகள் அணுகிடுவதற்கு ஏதுவோக 
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ஒரு தசோதடனத் திை்ைத்டதத ்துவக்கி டவத்தோர.் 

❖ இது பதோைரெ்ோக பசன்டன எழுை்பூரில் உள்ள பிரசிபைன்சி பெண்கள் உயரந்ிடலெ் 

ெள்ளியில் ைழடலயர ்வகுெ்புகள் பதோைங்கி டவக்கெ்ெை்ைன. 

❖ இது 2381 அங்கன் வோடிகளில் 52000 குழந்டதகளுக்குெ் ெயனளிக்குை் என்று எதிரெ்ோரக்்கெ் 

ெடுகின்றது. 

❖ இந்த வகுெ்புகள் அடனதத்ு 32 ைோவை்ைங்களிலுை் ெள்ளிக் கல்விதத்ுடற ைற்றுை் 

சமூகநலதத்ுடற ஆகியவற்றோல் இடணந்து நைத்தெ்ெடுை். 

❖ இந்த ெள்ளிகள் இடைநிடலெ் ெள்ளிகளின் தடலடையோசிரியரக்ளோல் தைலோண்டை 

பசய்யெ்ெடுை். தைலுை் இெ்ெள்ளிகள் ஒருங்கிடணந்த குழந்டதகள் தைை்ெோைட்ுத் 

திை்ைத்தின் அதிகோரிகளின் நிரவ்ோகக் கைட்ுெ்ெோை்டின் கீழ் இருக்குை். 

❖ இதத தநோக்கத்திற்கோக அதிகெ்ெடியோக உள்ள இடைநிடல வகுெ்பு ஆசிரியரக்ள் 

ெயன்ெடுத்தெ்ெடுவர.் 

❖ குழந்டதகளுக்கு கல்வியளிக்க உள்ள ஆசிரியரக்ள் சைக்ரோ சிக்சா அபியோன் என்ற 

திை்ைத்தின் கீழ் ெயிற்சியளிக்கெ்ெடுவர.் 

❖ நோன்கு ெள்ளிச ் சீருடைகள், ஒரு தஜோடி கோலணி, எழுதுபெோருள்கள் ைற்றுை் ெயிற்சி 

நிடறவுச ்சோன்றிதழ் ஆகியன ைோநில அரசோல் வழங்கெ்ெடுை். 

❖ இந்த திை்ைை் ைோணவரக்ள் ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது ைற்றுை் தெசுவது, அவரக்ளின் கற்குை் 

திறடன தைை்ெடுதத்ுவது ஆகியவற்டற தநோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது. 

❖ இத்திை்ைை் பெற்தறோரக்ள் அரசுெ் ெள்ளிகடள நோடுவதற்கு உதவிடுை் என்று அரசு தளரோத 

நை்பிக்டக பகோண்டிருக்கின்றது. 

❖ இத்திை்ைத்திற்கோக 7 தகோடி ரூெோய் நிதி ஒதுக்கெ்ெைட்ு இருக்கின்றது. 

❖ இது மூன்று வருைங்களுக்கான ஒரு தசோதடனத் திை்ைைோகுை். 

BBBP திட்டத்திற்காக தமிழ்நாட்டிற்கு விருது 

❖ புது பைல்லியில் நடைபெற்ற ததசிய பெண் குழந்டதகள் தின விழோவில் தமிழ்நோடு ைோநில 

அரசோனது ைத்திய அரசின் பெண் குழந்டதகடளப் ெோதுகோெ்தெோை் பெண் 

குழந்டதகளுக்கு கற்பிெ்தெோை் திை்ைத்தின் (Beti Bachao Beti Padhao- BBBP) சிறெ்த 

பசயல்ெோை்டிற்கோக 2 விருதுகடளெ் பெற்றுள்ளது. 

❖ தமிழ்நோைோனது BBBP திை்ைத்தில் ஒைட்ுபைோத்த ஒதத்ுடழெ்பு, வழிகோைை்ல், கண்கோணிெ்பு 

ைற்றுை் இலக்டக அடைதல் ஆகிய பிரிவுகளில் சிறந்த பசயல்ெோை்டிற்கோக ததரவ்ு 

பசய்யெ்ெைட்ுள்ளது.  
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❖ தைலுை் தமிழகைோனது BBBP திை்ைத்திற்பகன தமிழ்பைோழியில் வழிகோைட்ுை் 

புத்தகபைோன்டற பவளியிை்ைதற்கோகவுை் ஒரு ெரிசிடன பவன்றது. 

❖ பசயல்திறன் வோய்ந்த சமூக தைலோண்டைப் பிரிவில் ைோவை்ை அளவிலோன விருதிற்கு 

திருவண்ணோைடல ைோவை்ைை் ததரவ்ு பசய்யெ்ெைை்து. 

உலக முதலீட்டாளரக்ள் மாநாடு 2019 

❖ உலக முதலீை்ைோளரக்ள் ைோநோை்டின் (Global Investors Meet-GIM) இரண்ைோவது ெதிெ்ெோனது 

தமிழகத்தில் பசன்டனயில் ஜனவரி 23, 24 ஆகிய தததிகளில் நடைபெற்றது. 

❖ தமிழக அரசோனது இெ்த இரண்ைோவது மாொட்டில் 3,00,431 தகோடி ரூெோய் அளவில் முதலீடு 

பசய்வதற்கோன 304 புரிந்துணரவ்ு ஒெ்ெந்தங்களில் டகபயோெ்ெமிைெ்ெை்ைது. 
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❖ இதில் முந்டதய ெதிெ்பில் பெற்ற 7% அளவிலிருந்து கணிசைோன அளவில் உயரந்்து ஒடட்ு 

பைோத்த முதலீை்டில் MSME-யின் ெங்கு ைைட்ுை் 11% ஆக உள்ளது. 

❖ இதன் முதல் ெதிெ்ெோனது தமிழ்நோை்டில் பசன்டனயில் 2015-ல் நடைபெற்றது. 

அப்பபாபலா புபராட்டான் புற்றுபநாய் றமயம் 

❖ இந்தியோவோனது தமிழ்நோை்டின் பசன்டனயில் அப்பபாபலா புபராட்டான் புற்றுபொய் 

றமயத்திறன பதோைங்கியுள்ளது. 

❖ இதன்மூலை் இந்தியோவோனது புற்றுதநோய்க்கு புதரோை்ைோன் பதரபி சிகிசட்சடய வழங்குை் 

16-வது நோைோக ைோறியுள்ளது. 

❖ இந்த டையைோனது புதரோை்ைோன் பதரபி சிகிசட்சடய உயர ் துல்லியத் தன்டைடய 

வழங்குை் பென்சில் – பீை் பதோழில் நுை்ெதத்ுைன் வழங்குகிறது. 

❖ இந்த கதிரவ்ீசச்ு வடிவத்திலான  புதரோை்ைோன் பீை் பதரபி மூலம்  புற்றுக்கை்டிகளுக்கு 

அெ்ெோல் ஜீபரா அளவிலான கதிரவ்ீசச்ு முறற சாத்தியமாகும். 

வீரச ்ரசயலுக்கான அண்ணா விருது 

❖ பசன்டனயில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழோவில் தமிழக முதல்வர ் வீரச ்

பசயல்களுக்கோன அண்ணோ விருதிடன 3 நெரக்ளுக்கு வழங்கினோர.் 

o G. ரஞ்சித்குைோர ் – 2018 ைோரச்ச்ில் குரங்கணி கோைட்ுத்தீயில் சிக்கிய 8 

ைடலதயறுதவோடரக் கோெ்ெோற்றியவர.் 

o N. சூரய்குைோர ்(திருைங்கலை், பசன்டன) – பகோள்டளயரக்டளக் டகது பசய்தவர.் 

o R. ஸ்ரீதர ் (தஞ்சோவூர)் – ஏரியில் மூழ்கிய 6 பெண்கள் ைற்றுை் குழந்டதகடளக் 

கோெ்ெோற்றியவர.் 

❖ தைலுை் முதல்வர ் தீவிர பநல் விடளசச்ல் சாகுபடி முடறடயெ் ெயன்ெடுத்தி பநல் 

ெயிரிடுவதில் அதிக ைகசூடலெ் பெற்ற புதுக்தகோைட்ை ைோவை்ை விவசோயியோன S. 

தசவியரக்்கு சிறெ்பு விருடதயும் வழங்கினோர.் 

குடியரசு தின அணி வகுப்பு விருதுகள் 

❖ பசன்டனயில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழோ அணிவகுெ்பின் மூலை் பைோத்தைோக  

ைோநில அரசின் 15 துடறகள் தங்களது சோதடனகடள அணிவகுெ்பு வோகனங்கள் மூலை் 

பவளிெ்ெடுத்தின. 

❖ பசன்டனயில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழோவில் தகவல் ைற்றுை் ஒளிெரெ்பு 

அடைசச்கைோனது முதல் ெரிசிடன பவன்றது. 

❖ தவளோண் ைற்றுை் ததோை்ைக்கடல துடறயோனது இரண்ைோவது ெரிசிடனயுை் சுகோதோரத் 

துடற 3-வது ெரிசிடனயுை் பெற்றது. 
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ஸ்வஸ்த் பாரத் யாத்ராவின் கீழ் விருதுகள் 

❖ FSSAI-ன் ஸ்வஸ்த் ெோரத ் யோத்ரோ என்ற  திை்ைத்தின் கீழ் ஒைட்ுபைோத்தைோக சிறந்த 

ைோநிலத்திற்கோன விருடத தமிழ்நோடு பவன்றுள்ளது. 

❖ இந்த திை்ைத்தின் கீழ் ைதுடர ைற்றுை் சிவகோசி ஆகியடவ தமிழ்நோை்டின் சிறந்த 

ைோவை்ைங்களோக ததரந்்பதடுக்கெ்ெைட்ுள்ளன. 

❖ இந்திய உணவுப் ெோதுகோெ்பு ைற்றுை் தர நிரண்ய ஆடணயைோனது (FSSAI - Food Safety and 

Standards Authority of India) “இந்தியோவில் சரியோனவற்டற உண்தெோை்” என்ற  

முன்முயற்சிடய விரிவோக்கை் பசய்வதற்கோக ஸ்வஸ்த் ெோரத ்யோத்ரோடவத் துவங்கியது.  

❖ இது ஒரு 100 நோைக்ள் நீண்ை, நுகரத்வோர ் அடனவடரயுை் பசன்றடைவறத தநோக்கமாக 

நகாண்ட திை்ைைோகுை். 

மற்ற விருதுகள் 

❖ 3 தகோடிக்குை் அதிகைோன ைக்கள்  பதோடகடய உடைய சிறந்த ைோநிலங்கள் - குஜரோத், 

ைத்தியெ் பிரததசை், உத்திரெ் பிரததசை் ைற்றுை் ைகோரோஷ்டிரோ. 

❖ 3 தகோடிக்குை் குடறவோன ைக்கள் பதோடகடயக் பகோண்ை சிறந்த ைோநிலங்கள் -ெஞ்சோெ், 

தகோவோ ைற்றுை் நடல்லி 

❖ சிறப்பு விருதுகள் - பமகாலயா, ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர ்& உத்தரகோண்ை் (ைடலப்ெோங்கோன 

ைற்றுை் கடினைோன நிலெ்ெரெ்டெ பெற்றிருக்குை் தெோதிலுை் சிறந்த ெங்களிெ்பு) 

பிரதமரின் தமிழக வருறக 

❖ ைதுடரயில் உள்ள ததோெ்பூருக்கு அருதக அகில இந்திய ைருத்துவ அறிவியல் 

நிறுவனத்திற்கு (AIIMS - All India Institute of Medical Sciences) பிரதைர ் 2019 ஜனவரி 27 அன்று 

அடிக்கல் நோை்டினோர.் 

❖ இதுதெோன்ற நிறுவனை் அடைக்கெ்ெடுவது தமிழ்நோை்டில் இதுதவ முதன்முடறயோகுை். 

❖ இது தவிர, ைதுடர ரோஜோஜி ைருத்துவக் கல்லூரி, தஞ்சோவூர ் ைருத்துவக் கல்லூரி, ைற்றுை் 

திருபநல்தவலி ைருத்துவக் கல்லூரி ஆகியவற்றில் சிறெ்பு வசதிகள் பகோண்ை 

கை்டிைங்கடளயும் அவர ் திறந்து டவத்தோர.் 

திருவள்ளுவர் தின விருதுகள் 

❖ பசன்டனயில் நடைபெற்ற திருவள்ளுவர ்தின விழோவில் தமிழ் அறிஞரக்ளுக்கு விருதுகள் 

வழங்கி பகௌரவிக்கெ்ெை்ைனர.் 
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❖ பெோங்கல் பகோண்ைோை்ைங்களின் ஒரு ெகுதியோக திருவள்ளுவருக்கு ைரியோடத பசய்யுை் 

பெோருைட்ு திருவள்ளுவர ் தினத்திடன ஜனவரி 16 அன்று தமிழக அரசு பகோண்ைோடி 

வருகிறது. 

ரபறுநர் விருதுகள் 

பழ ரநடுமாறன் கோைரோஜர ்விருது 

C. ரபான்றனயன் பெரியோர ்விருது 

சூளூர் கறல ்பித்தன் KAP விஸ்வநோதன் விருது 

கவிஞர் தியாரூ ெோரதிதோசன் விருது 

டாக்டர் K. கபணசன் திரு.வி.க. விருது 

M. பாரதி சுகுமாரன் ெோரதியோர ்விருது 

M. அகிலன் தெரறிஞர ்அண்ணோ விருது 

C. ராமகுரு அை்தெத்கர ்விருது 

MG. அன்வர ்பாடச்ா திருவள்ளுவர ்விருது 

❖ இந்த தமிழ் அறிஞரக்ள் அவரக்ள் தமிழுக்கு ஆற்றிய  பதோண்டிற்கோக இவ்விருதிடனெ் 

பெறுகின்றனர.் 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

பீமா ரகாரிகன் 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 01 அன்று ைைரோஷ்டிரோவின் புதனவில் உள்ள பகோரிகன் பீைோ 

கிரோைத்தின் விஜய் ஸ்தை்பிற்கு (பபார ்ெிறனவகம்) ைக்கள் வருறக தெ்தனர.் 

❖ 1818 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 01 அன்று தெஷ்வோ ெடைகள் ைற்றுை் பிரிை்டிஷ் ஆகிதயோருக்கு 

இடைதயயோன தெோர,் தலீத்துகளுக்கு மிக பநருக்கைோன பதோைரப்ு பகோண்ை பீைோ 

பகோரிகனில் சண்றடயிடப் ெட்டது. 

❖ இெ்த ஆண்டு (2019) பீமா பகோரிகன் பபாரின் 201 வது ஆண்றடக் குறிக்கிறது. 

❖ தலீத் வீரரக்டள பகோண்ை பிரிைட்ிஷ் ெடையோனது உயர ் வகுெ்பினடரக் பகோண்ை 

தெஷ்வோ ெடையுைன் தெோரிை்ைது.  

❖ பிரிை்டிஷ் ெடைகள் தெஷ்வோ ெடைகடளத் ததோற்கடித்தன. 

இந்தியப் பாலங்களுக்கான பமலாண்றம அறமப்பு 

❖ ைத்திய சோடலெ் தெோக்குவரதத்ு, பநடுஞ்சோடல ைற்றுை் கெ்ெல் தெோக்குவரதத்ுத் துடற 

அடைசச்ர ்ெிதின் கைக்ோரி இந்தியெ் ெோலங்களுக்கான  தைலோண்டை அடைெ்டெ (IBMS - 

Indian Bridge Management System) பதோைங்கி டவத்தோர.்  

❖ IBMS ஆனது நோை்டில் உள்ள அடனதத்ு ெோலங்களின் ெை்டியறல உருவோக்கவுை் 
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ெோலங்களின் கை்ைடைெ்பு நிடலகடள ைதிெ்பிடுவதற்கோகவுை் தைை்ெடுத்தெ்ெடுகிறது. 

❖ IBMS ஆனது ஒதர உரிடையோளரோல் நிரவ்கிக்கெ்ெடுை் உலகின் மிகெ்பெரிய தளைோகுை். 

இது 1,50,000ற்குை் தைற்ெை்ை ெோலங்களுறடய  கை்ைடைெ்புகளின் தகவல்கடளக் 

பகோண்டிருக்குை். 

❖ இந்த ெை்டியல் தயோரிெ்பின் தெோது ஒவ்பவோரு ெோலத்திற்குை் குறிெ்பிைை் ைோநிலை், சாறலப் 

பபாக்குவரதத்ு அலுவலக ைண்ைலை், ததசிய பநடுஞ்சோடல, ைோநில பநடுஞ்சோடல அல்லது 

ைோவை்ை சோடல ஆகியவற்டற அடிெ்ெடையோகக் பகோண்டு ஒரு தனித்துவ அடையோள 

எண் அல்லது ததசிய அடையோள எண் வழங்கெ்ெடுை். 

❖ புவியிைங்கோை்டியின் (GPS) மூலை் அைச்தரடக மற்றும் தீரக்்க தரடக ஆகியவற்றின் 

அடிெ்ெடையில் ெோலங்களின் இைை் கண்ைறியெ்ெைட்ு, ெோலங்களுக்கு ெோல இருெ்பிை எண் 

வழங்கெ்ெடுை். 

உஜ்வாலா துப்புரவுத் துணிகள் முன்ரனடுப்பு 

❖ புவதனஸ்வரில் ைத்திய பெை்தரோலியத் துடற அடைசச்ர ்தரப்மெ்திர பிரதான் உஜ்வோலோ 

துெ்புரவுத் துணிகள் என்ற முன்பனடுெ்டெத் பதோைங்கி டவத்தோர.் 

❖ ஒடிசோ ைோநிலத்தில் உள்ள அரசு ைற்றுை் அரசு உதவி பெறுை் ெள்ளிகளில் ெயிலுை் பெண் 

குழந்டதகளுக்கு இலவசைோக துெ்புரவுத் துணிகள் வழங்குை் குஷி திை்ைத்திற்கு ெிகராக 

ைத்திய அரசின் இந்த திை்ைை் பசயல்ெடுை். 

❖ இந்த புதிய திை்ைைோனது பெண்கள் சுகோதோர வசதிகடள அணுகுவடத அதிகெ்ெடுதத்வுை் 

ைோநிலத்தின் ஒவ்பவோரு ைோவை்ைத்திலுை் பெண்களுக்கு தவடல வோய்ெ்புகடள 

அளிெ்ெடதயும் தநோக்கைோகக்  பகோண்டுள்ளது. 

புதிய குடிபயற்றத்திற்கான பசாதறனச ்சாவடி 

❖ ைத்திய  உள்துடற அடைசச்கை் இந்தியோவில் நுடழவதற்தகோ அல்லது 

பவளிதயறுவதற்தகோ பயன்படுத்த வசதியாக ஒரு அதிகோரெ் பூரவ்ைோன 

குடிதயற்றதத்ிற்கோன தசோதடனச ் சோவடியோக பபாரை்் பிதளயர ் விமான நிடலயத்டத  

அறிவித்திருக்கின்றது.  

❖ இதன்பிறகு பவளிநோைட்ு சுற்றுலோெ் ெயணிகள்  தநரடியோக அந்தைோன் நிக்தகோபார ்

தீவுகளுக்குச ்பசல்ல முடியுை். 

❖ தைலுை் 2018 ஆை் ஆண்டு டிசை்ெர ் 31-ை் தததி முதல் அந்தைோன் நிக்தகோெோர ் ைற்றுை் 

துடறயின் குற்றவியல் விசோரடணத ் துடறயில் உள்ள கோவல்துடற கண்கோணிெ்ெோளர ்

அதிகாரிறய பபாரை்் பிதளயர ் விமான நிடலயத்தில் உள்ள பசாதறனச ் சாவடியில்  

குடிடையியல் அதிகோரியோகவும் அடைசச்கை் நியமித்திருக்கின்றது.  

பதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிறனவுச ்சின்னங்கள் 

❖ சமீெத்தில் இந்திய பதோல்பெோருள் ஆரோய்சச்ி நிறுவனமானது 6 புரோதனச ்சின்னங்கடளப் 

பாதுகாக்கப்பட்ட மற்றும் ததசிய முக்கியதத்ுவை் வோய்ந்தடையோக அறிவித்திருக்கின்றது. 

❖ நோை்டில் இந்நிறுவனத்தின் கீழ் 3686 ெோதுகோக்கெ்ெை்ை புரோதனச ் சின்னங்கள்/டையங்கள் 

உள்ளன. தற்பெோழுது இந்த எண்ணிக்டக 3693 ஆக அதிகரிக்கெ்ெைட்ுள்ளது.  

❖ இந்நிறுவனத்தால் ெோதுகோக்கெ்ெடுை் தளங்களில் உத்தரெ்பிரததசை் (745), கரந்ோைகோ (506) 
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ைற்றுை் தமிழ்நோடு (413) ஆகியடவ அதிக எண்ணிக்டகடயக் பகோண்டுள்ளன. 

❖ சமீெத்தில் தசரக்்கெ்ெைை் புதிய புரோதனச ்சின்னங்களோவன 

o ைகோரோஷ்டிரோவின் நோக்பூரில் உள்ள 125 வருை ெழடையோன உயரநீ்திைன்றக் 

கை்டிைை், 

o ஆக்ரோவில் உள்ள முகலோயர ் கோலத்திய சின்னங்கள் – ஆகோ கோனின் ைதவலி 

ைற்றுை் ைோதி கோனோ, 

o ரோஜஸ்தோனின் ஆல்வோர ்ைோவை்ைத்தில் உள்ள ெழடையோன நீை்ரோனோ ெோதைோரி, 

o ஒடிசோவின் தெோலங்கீர ்ைோவை்ைத்தின் ரோணிெ்பூர ்ஜோபரயிலில் உள்ள தகோவில்கள், 

o உத்தரகோண்ட் மாெிலம் பித்ததோரக்ார ்ைோவை்ைதத்ின் தகோதாலியில்  உள்ள விஷ்ணு 

தகோவில். 

❖ 1958 ஆை் ஆண்டின் ெழங்கோல புரோதனச ் சின்னங்கள் ைற்றுை் அகழ்வோரோய்சச்ி 

டையங்கள் சை்ைத்தின்ெடி ெழடையோன புரோதனச ்சின்னை் என்ெது 

o ஏததனுை் ஒரு வடிவில் எழுெ்பி அடைக்கெ்ெை்ை புரோதனச ்சின்ன அடைெ்பு அல்லது 

o ஏததனுை் பசயற்டகயோக உண்டு ெண்ணெ்ெை்ை ஒரு தைடை அல்லது புடதக்கெ்ெை்ை 

ஒரு இைை். 

o ஏததனுை் குடக, ெோடற பவைட்ு சிற்ெக்கடல, கல்பவைட்ு  

o வரலோற்றுெ் பூரவ்ைோன, ெழடை வோய்ந்த, கடல நுை்ெைோன ஒற்டறக்கல் சின்னை் 

ஆகியனவற்றறக் நகாண்டதாகும். 

❖ 2016 ைற்றுை் 2017 கோலகை்ைங்களில் ததசிய முக்கியதத்ுவை் வோய்ந்த தளங்களுக்கோன 

ெை்டியலில் ஒரு புதிய தளமுை் தசரக்்கெ்ெைவில்டல. 

❖ 2015ை் ஆண்டில் தகரளோவின் வயநோடு மாவை்ைத்தில் நைவயல் என்னுமிைத்தில் உள்ள 

விஷ்ணு  தகோவிதல கடைசியாக இெ்ெை்டியலில் தசரக்்கெ்ெைை் சின்னை் ஆகுை். 

மகளிர் காவலரக்ளுக்கான தன்னாரவ்லரக்ள் 

❖ ைத்திய பெண்கள் ைற்றுை் குழந்டதகள் அடைசச்கை், ைத்திய உள்துடற 

அடைசச்கதத்ுைன் இடணந்து ைோநிலங்களிலுை் ஒன்றிய ஆை்சிெ் பிரததசங்களிலுை் 

ைகளிர ்கோவலரக்ளுக்கோன தன்னோரவ்லரக்டள நியமிக்க திை்ைை் தீை்டி இருக்கின்றது. 

❖ இந்த தன்னோரவ்லரக்ள் திை்ைை், இதற்கோக சிறெ்ெோன முடறயில் ெயிற்சியளிக்கெ்ெைை் 

பெண்கள் தன்னோரவ்லரோன கோவலரக்ளோக பசயல்ெடுவதன் மூலை் தெோலீஸ்  

அதிகோரிகளுக்குை் கிரோைங்களில் உள்ள உள்ளூர ் சமூகங்களுக்குை் இடைதயஒரு 

இடணெ்டெ உருவோக்கும் என்று எண்ணுகின்றது. 

❖ நோடு முழுவதுை் ஒரு கிரோைெ் ெஞ்சோயத்திற்கு ஒரு ைகளிர ்தன்னோரவ் கோவலர ்ெியமிக்க 

திை்ைமிைெ்ெை்டிருக்கின்றோர.் 

❖ 2016 - 17 நிதியோண்டின் நிரெ்யோ நிதியின் கீழ் கரன்ோல் என்னுமிைத்திலுை், ைகிந்தரக்ோர ்

எனுை் ைோவை்ைத்திலுை் ைகளிர ்தன்னோரவ்க் கோவலரக்ள் நியமிக்கெ்ெைை் முதல் ைோநிலை் 

ைரியோனோ ஆகுை். 
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சிறிய வன உற்பத்தி ரபாருள்களுக்கான குறறந்தபட்ச ஆதார விறல 

❖ ைத்திய அரசோனது அரசின் குடறந்தெைச் ஆதோர விடல (MSP – Minimum Support Price) 

திை்ைத்தின் கீழ் 7 சிறு வன உற்ெத்திப் பெோருள்கடள (Minor forest produce-MFP) 

உள்ளைக்குவதோக அறிவிதத்ுள்ளது.  

❖ உலரத்்தெ்ெை்ை ைஹீவோ ைலரக்ள், உலரத்்தெ்ெை்ை ததஜோெை்ைோ ைற்றுை் உலரத்்தெ்ெைை் 

பகோக்குை் ஆகியடவ இந்த திை்ைத்தின் கீழ் தசரக்்கெ்ெை்ை புதிய பெோருள்களோகுை். 

❖ தைலுை் அரசு 2013ல் ஆண்டிலிருெ்து தசரக்்கெ்ெை்ை பெோருள்களில் 23 சிறு வன உற்ெத்தி 

பெோருள்களுக்கோன குடறந்தெைச் ஆதோர விடலறய உயரத்த்ிக் நகாண்டு இருக்கின்றது. 

MFP-க்கான MSP 

❖ வனப்பகுதிகளில் வசிக்குை் சமுதாயத்தினரின் ெல ஆண்டு தகோரிக்டககளுக்குப் பின்னர ்

2013 - 14 ஆம் ஆண்டில் முதன்முடறயோக சிறு வன உற்ெத்தி பெோருட்களுக்கான 

குடறந்தெைச் ஆதோர விடலறய அரசு அறிவித்தது. 

❖ இெ்தியப் பழங்குடியினர ்கூடட்ுறவு செ்றத பமம்பாடட்ு கூடட்றமப்பு லிமிநடட்டால் (Tribal 

Cooperative Marketing Development Federation of India Ltd -TRIFED) அறமக்கப்படட் விறலப் பிரிவு 

அறமப்பு, இெ்த திட்டத்தின் கீழ் புதிய MFP-கறளச ் பசரத்த்ுக் நகாள்ள பரிெ்துறர 

நசய்கிறது. 

❖ 80% வறரயிலான ெழங்குடியினர ்சமுதோயத்தின் ெண வருைோனத்டத MSP அளிக்கிறது. 

விவசாயிகளின் வருமானத்றத இரட்டிப்பாக்குவதற்கான குழு 

❖ விவசாயிகளின் வருமானத்றத இரட்டிப்பாக்குவதற்கான குழுவின் (Doubling Farmers Income 

- DFI) ெரிந்துடரகளின் பசயல்ெோடுகடள தைற்ெோரட்வயிடுவதற்கோக அரசோனது 

விடரவில் ஒரு குழுறவ அடைக்கவுள்ளது. 

DFI குழு 

❖ நோை்டின் ஒைட்ு பைோத்த விவசோய சூழலியலுக்கோன வழிமுடறகடளயுை் அதறன 

சீரத்ிருத்துவதற்கான முடறகடளயுை் ெரிந்துடர பசய்வதற்கோக 2016 ஆை் ஆண்டு இந்த 

குழுவோனது அடைக்கெ்ெை்ைது. 

❖ இெ்த தநோக்கத்திற்கோக அதசோக் தோல்வோய் தடலடையிலோன ஒரு நிபுணர ் குழு 

ெரிந்துடரகடள அளிக்குை்ெடி அடைக்கெ்ெை்ைது. 

❖ இெ்த ெரிந்துடரகளின்படி விவசோயிகளின் வருைோனைோனது 2022-ல் இருைைங்கோகும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

அசாமின் பாரம்பரியத்றத பாதுகாக்க குழு 

❖ அசோை் ஒெ்ெந்தத்தின் 6-வது உைப்ிரிவிடன அைல்ெடுதத்ுவதற்கோக உயரை்ைை்க் குழு 

ஒன்றிடன அடைக்க ைத்திய அடைசச்ரடவ ஒெ்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த குழுவோனது 1985 ஆை் ஆண்டிலிருந்து விதிமுடற 6 ெறடமுறறப்படுத்தப் 

படுவதற்கான ெடவடிக்றககளின் பசயல்திறடன ஆய்வு நசய்யுை். 

❖ இது அசோமின் சமூகம், கலோசச்ோரை், பைோழி அடையோளை் ைற்றுை் ெோரை்ெரியத்டதெ் 

ெோதுகோக்கவுை், அவற்றிறன தைை்ெடுத்தவுை் ததடவயோன அரசியலடைெ்பு, சை்ைெ்பூரவ் 

ைற்றுை் நிரவ்ோக ரீதியான  ெோதுகோெ்பிடன வழங்குகிறது.  
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❖ 1979-1985 ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற அசோை் கிளரச்ச்ிக்குெ் பின்னர ்1985 ஆகஸ்ை் 15 அன்று 

அசோை் ஒெ்ெந்தை் டகபயழுத்தோனது. 

IPC-ன் கீழ் மாற்று ் பாலினத்தவர்  ாலியல் வழக்கு ் பதிவு ரசய்ய அனுமதி 

❖ சமீெத்தில் தில்லி உயரநீ்தி ைன்றைோனது இந்திய தண்ைடனச ் சை்ைப் பிரிவு 354A என்ற 

விதியின் (Indian Penal Code - IPC) கீழ் ைோற்று ெோலினத்தவரக்ளுை் ெோலியல் 

துன்புறுத்தல்களுக்கு வழக்குெ் ெதிவு பசய்ய முடியுை் என உத்தரவிைட்ுள்ளது.  

❖ ெோலியல் துன்புறுத்தல் ைற்றுை் அதற்கோன தண்ைடனகடளெ் ெற்றி இந்திய தண்ைடனச ்

சை்ைெ் பிரிவு 354A கூறுகிறது. 

❖ இந்த உத்தரவானது ஒரு ைோற்றுப் ெோலினத்டதச ் தசரந்்த ைோணவரின் ெோலியல் 

துன்புறுத்தல் புகாறரப் ெதிவு பசய்வதற்கு பெோருத்தைோன தண்ைடனெ் பிரிவு 

இல்றலநயன  காவல்துறறயால் ைறுக்கெ்ெை்ைதின்  விறளவாக  பிறப்பிக்கப்படட்ுள்ளது. 

1926 ஆம் ஆண்டு ரதாழிற்சங்க சட்டத்தில் திருத்தம்  

❖ பதோழிற்சங்கங்களின் அங்கீகோரை் பதோைரெ்ோக 1926 ஆை் ஆண்டின் பதோழிற்சங்க 

சை்ைத்தின் திருத்தத்திற்கு ைத்திய அடைசச்ரடவ சமீபத்தில் ஒெ்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 

❖ இந்த ஒெ்புதலோனது கீழ்க்கோண்ெனவற்றிற்கு வழி வகுக்குை்.  

o ைத்திய ைற்றுை் ைோநில அளவில் பதோழிற்சங்கங்களின் அங்கீகோரை். 

o முத்தரெ்பு அடைெ்புகளில் பதோழிலோளரக்ளின் உண்டையோன பிரதிநிதித்துவத்டத 

உறுதிெ்ெடுத்துதல். 

❖ தற்தெோடதய சை்ைைோனது பதோழிற்சங்கங்கடள அங்கீகரிெ்ெதற்கோக எந்தபவோரு 

விதிமுடறகடளயுை் பகோண்டிருக்காமல் பதோழிற்சங்கங்களின் ெதிவுகடள ைைட்ுதை 

அனுைதிக்கிறது. 

POCSO சட்டத்தில்  திருத்தம் 

❖ 2012 ஆை் ஆண்டின் ெோலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்டதகடளப் ெோதுகோக்குை் 

சை்ைத்தில் திருத்தை் பசய்ய ைத்திய அடைசச்ரடவ ஒெ்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 
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❖ இந்த திருத்தங்களோனது குழந்டதகளுக்கு எதிரோக இடழக்கெ்ெடுை் ெோலியல் 

குற்றங்களுக்குத் தண்ைடனடய அதிகெ்ெடுதத்ுவடத தநோக்கைோகக் பகோண்ைது. 

❖ இந்த திருத்தங்களோனது குழந்டதகள் மீதோன தைோசைோன உடல் ரீதியாக ஊடுருவும் 

தன்றம நகாண்ட ெோலியல் வன்பகோடுடை தோக்குதல்களுக்கு ைரண தண்ைடன உை்ெை 

கடுடையோன தண்ைடனகள் விதிெ்ெதற்கோன வோய்ெ்புகடள அளிக்கிறது. 

 

❖ பிரிவு எண் 9-ன் திருத்தைோனது தெரிைர ் ைற்றுை் இயற்டகப் தெரழிவு கோலங்களிலும் 

குழந்டதகளுக்குப் ெோலியல் துன்புறுத்தல்களில் இருந்து ெோதுகோெ்டெ அளிக்கிறது. 

அணுசக்தி அல்லாத தாக்குதல் ஒப்பந்தம் 

❖ இந்தியோ ைற்றுை் ெோகிஸ்தோன் ஆகிய நோடுகள் தங்கள் அணு ஆயுதங்களின் ெை்டியடலப் 

ெரிைோறிக் பகோண்ைன. 

❖ ெோகிஸ்தோன் ைற்றுை் இந்திய நோடுகளுக்கிடைதயயோன அணுசக்தி நிறுவல்கள் ைற்றுை் 

அணுசக்தி வளோகங்களுக்கு எதிரோன தோக்குதல்களுக்கோன தடை ஒெ்ெந்தத்தின்ெடி இந்த 

ெரிைோற்றைோனது பசய்து பகோள்ளெ்ெை்ைது. 

❖ இந்த ஒெ்ெந்தைோனது அணுசக்தியில்லோத தோக்குதல் ஒெ்ெந்தை் எனவுை் 

குறிெ்பிைெ்ெடுகிறது.  

❖ 1988 டிசை்ெர ்31-ல் டகபயோெ்ெமிைெ்ெைட்ு 1991 ஜனவரி 27 ஆை் நோள் நடைமுடறக்கு வந்த 

இந்த ஒெ்ெந்தத்தின்ெடி ஒவ்பவோரு ஆண்டுை் ஜனவரி 01 ஆை் தததி இந்த ெரிைோற்றை் 

நிகழ்கிறது. 
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RTE திருத்த மபசாதா 

❖ குழந்டதகளின் இலவச ைற்றுை் கை்ைோயக் கல்விக்கோன உரிடைகள் (திருதத்ை்) ைதசோதோ 

2018க்கு நோைோளுைன்றம் ஒெ்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த ைதசோதோவோனது ெள்ளிகளில் பசயல்ெடுத்தெ்ெடுை் இடைநிறுத்தம் இல்லாத  

பகோள்டகடய (“no-detention” policy) திருத்தை் பசய்ய முயற்சிக்கிறது. 

❖ சை்ைத்தின் தற்தெோடதய அை்சங்களின்ெடி எந்தபவோரு ைோணவறரயுை் 8 ஆை் வகுெ்பு 

வடர இடையில் நிறுத்த முடியோது.  

❖ இந்த திருத்த ைதசோதோவோனது இடைநிறுதத்ுை் பகோள்டகடயத் பதோைரவ்து குறிதத்ு 

முடிபவடுக்குை் அதிகோரத்டத ைோநிலங்களுக்கு வழங்குகிறது. 

❖ நோை்டின் கல்வி முடறடய மறுகை்ைடைெ்ெதத இந்த நைவடிக்டகயின் முக்கிய 

தநோக்கைோகுை். 

NCTE திருத்தச ்சட்டம் 

❖ 2018 ஆை் ஆண்டிற்கோன ஆசிரியர ் கல்விக்கான ததசிய கழக (National Council for Teacher 

Education-NCTE) திருத்த ைதசோதோவிற்கு நோைோளுைன்றை் ஒெ்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ NCTE உருவாக்கப்படட்து முதல் இந்த 2017-18 கல்வியோண்டு வடர ஆசிரியர ் கல்வி 

ெடிெ்புகடள வழங்குை் நிறுவனங்களுக்கு பின்தனோக்கிய அங்கீகோரத்டத இந்த ைதசோதோ 

வழங்குகிறது.  

❖ தைலுை் இந்த ைதசோதோவோனது NCTE உருவாக்கப்பட்டது முதல் இெ்த 2017-18 கல்வியாண்டு 

வறர ஒரு புதிய ெடிெ்பு அல்லது ஆசிரியர ் கல்வி ெடிெ்புகடளத் பதோைங்குவதற்குப் 

பின்தனோக்கிய அனுைதிடயயும்  அளிக்கின்றது.  

பதசிய சுகாதார நிறுவன  மறுகட்டளம ்பு  

❖ ைத்திய அடைசச்ரடவயோனது ஏற்பகனதவ உள்ள ததசிய சுகோதோர நிறுவனத்டத ததசிய 

சுகோதோர ஆடணயைோக ைோற்றுவதற்கு ஒெ்புதல் அளித்திருக்கின்றது. 

❖ இந்த ைோற்றமானது பிரதோன் ைந்திரி ஜன் ஆதரோக்யோத் திை்ைத்திடன சிறந்த முடறயில் 

அைல்ெடுத்திை எடுக்கெ்ெைட்ு இருக்கின்றது. 

❖ ததசிய சுகோதோர ஆடணயை் முழு தன்னோை்சி பெற்றதோகவுை் பெோறுெ்புடையதோகவுை் 

அதிகோரை் பகோண்ைதோக ைோற்றெ்ெடுை். 

புது ரடல்லி சரவ்பதச நடுவர் தீரப்்பாய றமய மபசாதா 

❖ ைக்களடவ சமீெத்தில் புதுபைல்லி சரவ்ததச நடுவர ் தீரெ்்ெோய டைய ைதசோதோடவ 

நிடறதவற்றியிருக்கின்றது. 

❖ இது இந்தியோடவ ஒரு சைரசெ் தெசச்ுவோரத்்டதக்கோன டையைோக ைோற்றுை் தநோக்கில் 

புதுதில்லியில் ஒரு ைறுசீரடைக்கெ்ெைை் சரவ்ததச நடுவர ் தீரெ்்ெோய டையத்டத 

ஏற்ெடுத்திை எண்ணுகிறது.  

❖ இந்த ைதசோதோவானது,  

o ஒரு நிறுவனைோக்கெ்ெை்ை சைரசெ் தெசச்ு வோரத்்டத டையத்திற்கோக ஒரு தனிச ்
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சுதந்திரமுடைய ைற்றுை் தன்னோை்சி பெற்ற முடறடய ஏற்ெடுத்தவுை், 

o ைோற்றுவடக தீரவ்ுகளுக்கோன சரவ்ததச டையத்தின் உடைடைகடள டகெ்ெற்றி 

இைை் ைோற்றிைவுை் எண்ணுகின்றது. 

❖ புதுதில்லியின் சரவ்ததச நடுவர ் தீரெ்்ெோய டையை் நீதிெதி B.N. ஸ்ரீ கிருஷ்ணோ குழுவின் 

ெரிந்துடரயின் தெரில் அடைக்கெ்ெைட்ுக் பகோண்டிருக்கின்றது. 

❖ இந்த  டையத்தின் ெதவி சோரெ்ோன தடலவர ்இந்தியோவின் தடலடை நீதிெதி ஆவோர.் 

ததசிய சதாழில் முளனதவார் விருதுகள் 2018 

❖ புது நடல்லியில் ெறடநபற்ற விழாவில் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான பதசிய நதாழில் 

முறனபவார ் விருதுகள் திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் நதாழில்முறனபவார ்

அறமசச்கத்தால் வழங்கப்படட்ன. 

❖ 30 இளம் நதாழில் முறனபவாரக்ள் மற்றும் 3 நதாழில்முறனபவாருக்கான சூழறலக் 

கட்டறமப்பபார ்என நமாத்தம் 33 ெபரக்ள்  விருது வழங்கப்படட்னர.் 

❖ முதல் தறலமுறற இளம் நதாழில்முறனபவார ் மற்றும் நதாழில்முறனபவாருக்கான 

சூழறலக் கட்டறமக்கும்   பங்களிப்பாளரக்ள் ஆகிபயாறர சிறெ்த முறறயில் 

அங்கீகரிப்பதும் நகௌரவிப்பதும் இதன் பொக்கமாகும். 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் திறன் பமம்பாடு மற்றும் நதாழில்முறனபவார ்அறமசச்கத்தால் இெ்த 

விருது உருவாக்கப்படட்து. 

ரபாருளாதார நீதியாக நலிவுற்பறாரக்்கு ச ாது ் பிரிவில் 10% இட ஒதுக்கீடு 

❖ பெோதுெ் பிரிவில் பெோருளோதோர ரீதியோக நலிவுற்ற பிரிவினருக்கு தவடல வோய்ெ்பு ைற்றுை் 

கல்வி நிறுவனங்களில் 10% இைஒதுக்கீடு பசய்ய ைத்திய அடைசச்ரடவ ஒெ்புதல் 

அளிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த இை ஒதுக்கீைட்ை நடைமுடறெ்ெடுதத்ுவதற்கு அரசியலடைெ்பின் சரதத்ு  15 ைற்றுை் 

16ல் திருத்தங்கள் பசய்யெ்ெை தவண்டுை். 

❖ இந்த இை ஒதுக்கீைோனது 8 லைச்த்திற்குை் குடறந்த வருை வருைோனத்திடனயுை் 5 ஏக்கர ்

வடரயிலோன நிலத்திடனயுை் உடைதயோரக்்கு கிடைக்கெ் பெறுை். 

❖ ஏற்கனதவ உள்ள 50% இைஒதுக்கீை்டிற்கு தைல் கூடுதலாக இந்த 10 % இை ஒதுக்கீைோனது 

இருக்குை். 

ரபாதுத்துளற  நிறுவனங்களின் மீதான ஆய்வு 2017-18 

❖ ெல்தவறு ைத்திய பெோதுதத்ுடற நிறுவனங்களின் பசயல் திறடன ஆய்வு பசய்த பெோதுத் 

துடற நிறுவனங்களின் மீதோன ஆய்வு அறிக்டக ெோரோளுைன்றத்தில் சைரெ்்பிக்கெ்ெைை்து. 

❖ இந்த ஆய்வோனது ைத்திய கனரக பதோழிற்சோடல & பெோதுதத்ுடற நிறுவனங்கள் 

அடைசச்கத்தின் பெோதுதத்ுடற நிறுவனங்களுக்கோன துடறயால் தைற்பகோள்ளெ்ெைை்து. 

❖ இந்தியன் ஆயில் நிறுவனை், ONGC ைற்றுை் NTPC ஆகியடவ 2017-2018 ஆை் ஆண்டில் மிக 

அதிக லோெை் பெற்ற பெோதுத் துடற நிறுவனங்களோகுை். 

❖ நதாடரெ்்து இரண்ைோவது ஆண்ைோக BSNL, ஏர ்இந்தியோ ைற்றுை் MTNL ஆகிய நிறுவனங்கள் 
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அதிக அளவில் இழெ்புகடள ஏற்ெடுத்திய நிறுவனங்களோக உள்ளன. 

 

❖ 2017-18 ஆை் ஆண்டில் 339 ைதத்ிய பெோதுதத்ுடற நிறுவனங்கள் உள்ளதோக இந்த ஆய்வு 

குறிெ்பிைட்ுள்ளது. இதில் 257 நிறுவனங்கள் பசயல்ெோை்டில் உள்ளன. 

ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் NABCB-க்கு அங்கீகாரம் 

❖ இந்தியோவின் ததசிய அங்கீகோர அடைெ்ெோன NABCB ஆனது ஆசிய ெசிபிக் 

பிரோந்தியங்களில் உள்ள OHSMS சோன்றிதழ் அளிக்குை் அடைெ்புகளுக்கு அங்கீகோரை் 

அளிக்குை் திை்ைத்திற்கு சைைோன ஒரு இைத்டதெ் பிடிதத்ுள்ளது. 

o சோன்றளிெ்பு டையங்களுக்கோன ததசிய அங்கீகோர வோரியை் – (National Accreditation 

Board for Certification Bodies - NABCB) 

o பதோழில் சோர ் சுகோதோரை் ைற்றுை் ெோதுகோெ்பு அடைெ்பு தைலோண்டை அடைெ்பு 

(Occupational Health and Safety Management Systems - OHSMS). 

❖ இது ெசிபிக் அங்கீகோர ஒதத்ுடழெ்பின் ெல்முறன அங்கீகோர ஒெ்ெந்தத்தில் 

டகபயோெ்ெமிைட்ுள்ளது. 

❖ இது சரவ்ததச அடைெ்புகளுக்கு சைைோன அடைெ்புகளின் கீழ் சரவ்ததச 

பநறிமுடறகளுக்கு ஏற்ெ சோன்றிதழ் வழங்குை் அல்லது ஆய்வு தைற்பகோள்ளுை் 

அடைெ்புகளின் அங்கீகோரத்திற்குப் பெோறுெ்புடைய இந்திய தரக் குழுைத்தின் ஒரு 

அங்கைோகுை். 

❖ NABCB ஆனது தகுதி வோய்ந்த சோன்றளிெ்பு அடைெ்புகளின் மூலமாக  சரவ்ததச தர 

நிடலெ்ெடி சோன்றிதழ் வழங்கெ்ெடுவடத உறுதிெடுதத்ுவதன் மூலை் உலக சந்டதயில் 

இந்தியெ் பெோருைக்ளின் ஏற்றுைதிக்கு உதவுகிறது. 

❖ இது ைோங்கோங் ைற்றுை் பைக்ஸிதகோவின் அங்கீகோர அடைெ்புகளுக்கு அடுத்ததோக ஆசிய 

ெசிபிக் பிரோந்தியங்களில் அங்கீகரிக்கெ்ெை்ை 3வது அடைெ்ெோகுை். 

CBI தறலவர் பதவிக்கு மீண்டும் அபலாக் வரம்ா  

❖ இெ்திய தடலடை நீதிெதி ரஞ்சன் தகோகாயின் ஆறணப்படி உசச் நீதிைன்ற அைரவ்ோனது, 

எவ்வித முக்கியைோன பகோள்டக முடிபவடுக்குை் அதிகோரங்களுை் வழங்கோைல் CBI 

அறமப்பின்  தடலவரோக அதலோக் குைோர ்வரை்ோடவ மீண்டுை் ெதவியில் அைரத்்தியுள்ளது. 
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❖ இது அவருக்கு எதிரோக பகோண்டு வரெ்ெை்ை ஊழல் குற்றசச்ோை்டுகளின் அடிெ்ெடையில் 

அவடர முழுடையோக அதிகோரத்திலிருந்து நீக்கி 2018 அக்தைோெர ் 23 ஆை் தததி அன்று 

வழங்கெ்ெைை் உத்தரவுக்கு எதிரோக வழங்கப்பட்டது. 

❖ இவருக்கு எதிரோக உள்ள குற்றசச்ோைட்ுகளுக்கு மத்திய ஊழல் தடுப்பு ஆறணயமானது 

(CVC – Central Vigilance Commission) பவற்றிகரைோக விசோரடணடய நைத்திய பின்னர ் CBI 

தடலவடர நியைனை் பசய்யுை் உயர ் அதிகாரம் நகாண்ட குழுவோல் அடுத்த கை்ை 

நைவடிக்டக எடுக்கெ்ெடுை். 

❖ இந்த உயர ்அதிகாரம் நகாண்ட குழுவோனது பிரதைர,் இந்திய தடலடை நீதிெதி ைற்றுை் 

ைக்களடவயின் எதிரக்்கை்சித ்தடலவர ்ஆகிதயோடர உள்ளைக்கியதோகுை். 

பாதுகாப்பு இந்தியா ஸ்டாரட்்-அப் பசலஞ்ச ்

❖ பாதுகாப்பு இெ்தியா ஸ்டாரட்்-அப் பசலஞ்ச ் என்ற ஒன்று ெோதுகோெ்பு புத்தோக்க 

நிறுவனத்தோல் துவங்கெ்ெை்ைது. 

❖ இது ெோதுகோெ்பில் சிறெ்புத் தன்டைக்கோன புத்தோக்கத்தின் கீழ் புத்தோக்கங்கடள 

தைை்ெடுதத்ுவடத தநோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது. 

❖ இந்த முன்முயற்சியோனது ெோதுகோெ்பு அடைசச்கத்தின் ெோதுகோெ்பு தயோரிெ்பு துடற, அைல் 

புத்தோக்க திை்ைை் ைற்றுை் ெிதி ஆதயோக் ஆகியவற்றின் ஆதரவுைன் பதோைங்கெ்ெைட்ுள்ளது. 

ரபட்பரால் சில்லறற விற்பறன நிறலயங்கள் மூலம் FASTag வழங்குதல் 

❖ இெ்திய பதசிய நெடுஞ்சாறலத் துறற (NHAI – National Highways Authority India) 

ஆறணயத்தால் ஊக்குவிக்கெ்ெடுை் இந்திய ததசிய பநடுஞ்சோடல தைலோண்டை 

லிமிநடை் (Indian Highways Management Company Ltd-IHMCL) நிறுவனைோனது அரசு நைதத்ுை் 

எண்பணய் விற்ெடன நிறுவனங்களுைன் (IOCL, BPCL மற்றும் HPCL) புரிந்துணரவ்ு 

ஒெ்ெந்தபைோன்றில் டகபயோெ்ெமிைட்ுள்ளது. 

❖ இது இந்தியோ  முழுவதுை் பெை்தரோல் நிடலயங்களில் FASTag கிடைெ்ெறத உறுதி பசய்யுை். 

❖ IHMCL ஆனது 2016 ஆம் ஆண்டு ஏெ்ரலில் FASTag என்னுை் பெயரில் ததசிய மின்னணு 

சுங்கவரி வசூலிெ்புத் திை்ைத்டதத் பதோைங்கியது. 

தனிநபர் சட்டங்கள் திருத்த மபசாதா 2018 

❖ 2018 ஆை் ஆண்டின் தனிநெர ் சட்டத் திருதத் ைதசோதோவிற்கு ைக்களடவ ஒெ்புதல் 

அளிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த ைதசோதோவோனது கீழ்க்கோணுை் 5 தனிநெர ் சை்ைங்களில் விவோகரதத்ு பசய்வதற்கு 

பதோழுதநோடய ஒரு கோரணைோகப் ெயன்ெடுதத்ுவடத நீக்க முற்ெடுகிறது. 

அசச்ட்டங்களாவன 

o இந்து திருைணச ்சை்ைை் 

o இஸ்லோமிய திருைண முறிெ்புச ்சை்ைை் 

o விவோகரதத்ுச ்சை்ைை் (கிறிஸ்துவர)் 

o சிறெ்பு திருைணச ்சை்ைை் 
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o இெ்து ததப்தடுெ்பு ைற்றுை் ெரோைரிெ்புச ்சை்ைை் 

குடியுரிறம திருத்த மபசாதா 2019 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டின் குடியுரிடை திருத்த ைதசோதோ 2019 ஜனவரி 08 ஆை் நோள் ைக்களடவயில் 

நிடறபவற்றப்படட்து. 

❖ இந்த ைதசோதோவானது வங்கோள ததசை், ஆெ்கோனிஸ்தோன் ைற்றுை் ெோகிஸ்தோனிலிருந்து 

வந்த இஸ்லோமியர ்அல்லோததோருக்கு குடியுரிடை வழங்க முற்ெடுகிறது. 

❖ இந்த ைதசோதோவோனது 2016 ஆம் ஆண்டில் நோைோளுைன்றத்தில் அறிமுகெ்ெடுத்தெ்ெைட்ுப் 

பின்னர ்நோைோளுைன்றக் கூைட்ுக் குழுவினோல் ஆய்வு பசய்யெ்ெை்ைது. 

❖ ஆெ்கோனிஸ்தோன், வங்கோளததசை் ைற்றுை் ெோகிஸ்தோனில் இருந்து வந்த சிறுெோன்டையின 

சமூகத்தினருக்கு 12 ஆண்டுகளுக்குெ் ெதிலோக 6 ஆண்டுகளுக்குெ் பிறகு எந்தபவோரு 

சரியோன ஆவணை் இல்லோவிை்ைோலுை் இந்தியக் குடியுரிடைறய வழங்க இது 

அனுைதிக்கிறது. 

❖ தைலுை் இது, 1971 ைோரச் ் 25 ஆம் பததிக்குப் பிறகு இந்தியோவிற்குள் வந்த 

பவளிொை்ைவரக்டள ைத ெோகுெோடின்றி பவளிதயற்றுை் 1985ஆம் ஆண்டின் அசோை் 

ஒெ்ெந்தத்றத பசல்லோததோக்குகிறது. 

ரவப் ரவாண்டர் உமன் பிரசச்ாரம் 

❖ இந்திய அரசின் ைகளிர ் ைற்றுை் குழந்டதகள் தைை்ெோைட்ு அடைசச்கைோனது #www:Web-

WonderWomen’ எனுை் ஆன்டலன் பிரசச்ோரத்திடனத் பதோைங்கியுள்ளது. 

❖ சமூக ஊைகங்கள் வழியோக சமூக ைோற்றத்திற்கோக தநரை்டறயோன பசயல்ெோைட்ு 

திை்ைத்திடனக் பகோண்டுள்ள தனிதத்ுவமான ைகளிடர அங்கீகரிெ்ெதத இதன் 

தநோக்கைோகுை்.  

❖ ெ்தரக்துரு (Breakthrough) ைற்றுை் ைவ்ிை்ைர ் இந்தியோ ஆகியடவ இந்த பிரசச்ோரத்தின் 

ெங்குதோரக்ள் ஆவர.் 
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ரதாழில் ரதாடங்குபவாறர ஊக்குவிக்க MSME-க்களின் முன்முயற்சி 

❖ உலக வங்கியின் 2019க்கான பதோழில் பதோைங்குவதற்கு உகந்த தரவரிடசெ் ெைட்ியலில் 

இந்தியோவோனது 23 இைங்கள் முன்தனறி உலகளவில் 77-வது இைத்தில் உள்ளது.  

❖ ெல்தவறு குறிெ்பிைத்தக்க டிஜிைை்ல் தடலயீடுகளானது இந்தியாவின் இெ்த 

குறிெ்பிைத்தக்க முன்தனற்றத்தில் பெருை்ெங்களிெ்புகடள அளிதத்ுள்ளன. 

❖ பதோழில் பதோைங்குவதற்கு உகந்த தரவரிடசயில் முன்தனற்றைடைவதற்கு இந்தியோ MSME 

துடறகளில் சிறெ்பு கவனை் பசலுத்துவது முக்கிய ததடவயோகுை். 

❖ இதற்கோக MSME-ஆனது கீழ்க்கோணுை் டிஜிைை்ல் முன்முயற்சிகடள அறிவிதத்ுள்ளன.  

o உத்தயோக் ஆதோர ்பைதைோரண்ைை் – MSME-க்கள் தங்கறளப் ெதிவு பசய்து பகோள்ள 

சுய அறிவிெ்பு வடிவை். 

o MSME சைதோன் தளை் – அரசோல் தோைதைோக ெணை் வழங்கெ்ெடுவது குறித்த 

வழக்டகப் ெதிவு பசய்வதற்கான தளை். 

o MSME சை்ெந்த் தளை் - CPSE-க்கள் மூலை் MSME-க்களிலிருந்து பெோது பகோள்முதல் 

பசய்யெ்ெடுவதின் பசயல்ெோை்டிடனக் கண்கோணிக்குை் தளை். 

o MSME சை்ெரக்் தளை் – தவடல ததடுதவோரக்ள் ெதிவு பசய்வதற்கோன டிஜிை்ைல் தளை். 

UDAN-3ன்  கீழ்  முதல் கடலில் தளரயிறங்கும் விமானங்கறள இயக்கும் முதல் தீவு 

❖ உள்நோைட்ு விைோனெ் தெோக்குவரதத்ு அடைசச்கைோனது UDAN-3 திைை்தத்ின் கீழ் அந்தைோன் 

தீவுகளில் கைலில் தறரயிறங்கும் விைோனங்கடள இயக்க அனுைதியளிதத்ுள்ளது. 

❖ இதன்மூலை் கைலில் தறரயிறங்கும் விைோனங்கடள இயக்குை் முதல் இந்திய தீவோக 

அந்தைோன் ஆகியுள்ளது. 

❖ தகை்ெல் விரிகுைோ, கோர ் நிதகோெோர ் தைவ்லோக், ைை்தெ பநயில், லோங் தீவு ைற்றுை் 

திக்லிபூர ் ஆகிய அந்தைோன் தீவுகள் கைலில் தறரயிறங்கும் விைோனங்கள் மூலை் 

இறணக்கப்படும். 

❖ ைோலத்தீவு ைற்றுை் பைோரிஷியஸ் ஆகிய இைங்களில் நபாதுவாக இயக்கப்படும் கைல் 

விைோனங்களின் இயக்கைோனது அரசின் லை்சிய பிரோந்திய இடணெ்புத் திைை்த்தின் ஒரு 

ெகுதியோகுை். 

இந்திய வனப்பணி ரபயர ்மாற்றம் 

❖ ெணியோளர ் நலன் ைற்றுை் ெயிற்சித் துடறயோனது இந்திய வனெ்ெணிடய (IFoS) இந்திய 

வனை் ைற்றுை் ெழங்குடியினர ்ெணி (IFTS – Indian Forest and Tribal Service) என பெயர ்ைோற்றை் 

பசய்ய முன்பைோழிந்துள்ளது. 

❖ இந்த நைவடிக்டகயோனது இந்திய வனெ்ெணியோனது ெழங்குடியினர ்மீதுை் வனவோசிகள் 

மீதும் அதிக கவனத்திறனக் நகாண்டிருக்கும் பெோருைட்ு தைற்பகோள்ளெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ இது ெழங்குடியினருக்கான ததசிய ஆடணயத்தின் உத்தரவிறனயடுதத்ு இவ்வோறு 

மாற்றம் பசய்யெ்ெைட்ுள்ளது. 
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ராஷ்ட்ரிய பகாகுல் மிஷன் 

❖ பவளாண்றம ைற்றுை் விவசோயிகள் நல அடைசச்கைோனது குறிெ்பிைை் ைற்றுை் அறிவியல் 

முடறயில் உள்நோைட்ு ைோை்டினங்கடளப் ெோதுகோக்கவுை், தைை்ெடுத்தவுை், ரோஷ்ைர்ிய 

தகோகுல் மிஷன் திை்ைத்திடனச ்பசயல்ெடுத்தியுள்ளது  

❖ இந்தத ்திை்ைைோனது கீழ்க்கோணுை் 2 கூறுகடள உள்ளைக்கியது. 

o எருது பபான்ற விலங்குகளின் இனெ்பெருக்கத்திற்கோன ததசிய திை்ைை் - (National 

Programme for Bovine Breeding- NPBB) 

o எருது பபான்ற விலங்குகளின் உற்ெத்தி திறன் மீதோன ததசிய திை்ைை்- (National 

Mission on Bovine Productivity -NMBP) 

 

றரசினா உறரயாடல் 

❖ டரசினோ உடரயோைலின் 4-வது ெதிெ்பு புது தில்லியில் அெ்சரவ்ர ் ரிசரச் ் ெவுண்தைசன் 

என்ற அடைெ்பின் கூை்ைணிதயோடு ைத்திய பவளியுறவுத் துடற அடைசச்கத்தோல் 

நைத்தெ்ெைை்து. 

 

❖ இக்கூைை்தத்ின் கருத்துரு "உலக ைறுசீரடைெ்பு : புதிய வடிவியல்களில்; நிடலயற்ற 

கூை்ைணிகள்; நிசச்யைற்ற விடளவுகள்" என்ெதோகுை். 

❖ 2015-ை் ஆண்டில் முதல்முடறயோக நைத்தெ்ெை்ை இந்த டரசினோ உடரயோைல் என்ெது 
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இந்தியோவின் ஒரு தடலடைதத்ுவைோன வருைோந்திர புவியரசியல் ைற்றுை் புவியுக்திசோர ்

ைோநோைோகுை். 

குழந்றத ் பாதுகாப்பிற்கான பதசிய ஆபலாசறன 2019 

❖ புதுதில்லியில் இந்தியோ வோழ்விை டையத்தில் 2019 ஆை் ஆண்டின் குழந்டதெ் 

ெோதுகோெ்பிற்கோன ததசிய ஆதலோசடனயின் முதல் ெதிெ்பு நைத்தெ்ெைை்து. 

❖ இது ைத்திய பெண்கள் ைற்றுை் குழந்டதகள் நலதத்ுடற அடைசச்கத்தின் பசயலோளர ்

தடலடையில் நைத்தெ்ெை்ைது. 

❖ இந்த சை்ைை் ைோநிலங்கள் ைற்றுை் ஒன்றியப் பிரததசங்களோல் குழந்டதெ் ெோதுகோெ்பு 

ெிறுவனங்கடளக் கண்கோணிக்குை் நிகழ்சச்ிடயெ் பின்ெற்றிை எண்ணுகின்றது. 

ரென்லி கடவுசச்ீட்டு தரவரிறச 

❖ பைன்லி கைவுசச்ீைட்ு தரவரிடசடயப் பெோறுத்தவடரத் பதோைரந்்து முதல் இைத்தில் 

ஜெ்ெோன் தனது நிடலடயத் தக்க டவதத்ுக் பகோண்டிருக்கின்றது. 

 

❖ இரண்ைோவது இைத்தில் பதன்பகோரியோவுை் சிங்கெ்பூருை் இடணந்துள்ளது. 

❖ இந்தியோ 2018 ஆை் ஆண்டில் இருந்த 81-வது இைத்திலிருந்து இரண்டு இைை் முன்தனறி இந்த 

வருைை் 79வது இைத்டதெ் பிடித்திருக்கின்றது. 

❖ அபைரிக்கோ ைற்றுை் நோரத்வ உைன் இடணந்து ஐதரோெ்பிய ஒன்றியத்தின் உறுெ்பினர ்

நோடுகள் தரவரிடசகளில் முதல் மூன்று இைங்கடளயடுதத்ு இருக்குை் இைங்கடளெ் 

பிடிதத்ு இருக்கின்றன. 

❖ அபைரிக்கோ ைற்றுை் இங்கிலோந்து ஆகியவற்றின் தரநிடலகள் பதோைரந்்து இறங்கு 

முகத்தில் இருக்கின்றன. 

❖ தரவரிடசகளின் கடைசி 5 நிடலகள் எரித்ரியோ, ஏைன், ெோகிஸ்தோன், தசோைோலியோ, சிரியோ 

ைற்றுை் ஆெ்கோனிஸ்தோன், ஈரோக் ஆகியவற்றோல் நிரெ்ெெ்ெைட்ிருக்கின்றன. 
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டி.என்.ஏ ரதாழில்நுட்ப (பயன்பாடு மற்றும் உபபயாகம்) ஒழுங்குமுறற மபசாதா 

2019 

❖ ைக்களடவ ஒரு சிறிய விவோதத்திற்குெ் பிறகு "டிஎன்ஏ பதோழில்நுை்ெ (ெயன்ெோடு ைற்றுை் 

உெதயோகை்) ஒழுங்குமுடற ைதசோதோடவ" நிடறதவற்றியிருக்கின்றது.  

❖ இந்த ைதசோதோ டிஎன்ஏ பதோழில்நுை்ெத்தின் ெயன்ெோடு ைற்றுை் உெதயோகை், கோணோைல் 

தெோனவரக்ள், ெோதிக்கெ்ெைை்வரக்ள், குற்றவோளிகள், விசோரடணக் டகதிகள் ைற்றுை் 

அடையோளை் பதரியோமல் இறந்து தெோன நெரக்ள் ஆகிதயோரின் அடையோளை் கோணுதல் 

ஆகியவற்டற ஏற்ெடுதத்ுதவதற்காக பமபல கூறியவற்றற தெோன்றவற்டற 

முடறெ்ெடுதத்ுகின்றது. 

❖ இை்ைதசோதோவின் முக்கிய உைக்ூறுகள் டிஎன்ஏ ஒழுங்குமுடற ைன்றத்டத ஏற்ெடுதத்ுவது, 

டிஎன்ஏ தசோதடன ைற்றுை் ஆய்வுகடள தைற்பகோள்ளுை் டிஎன்ஏ ெரிதசோதடனக் 

கூைங்களின் அங்கீகோரை் ஆகியவற்டற உள்ளைக்கியதோகுை். 

❖ இந்த ைதசோதோவில் உள்ளவோறு ததசிய ைற்றுை் பிரோந்திய டிஎன்ஏ தரவுத்தளங்கடள 

ஏற்ெடுதத்ுவது தையவியல் விசோரடணகளில் உதவிடுை். 

 

பிரசச்ார ஓய்வுக் காலம் - குழு 

❖ ததரத்ல் ஆடணயத்தோல் நியமிக்கெ்ெைை் குழுவோனது ததரத்ல் நடைபெறுவதற்கு 

முந்டதய 48 ைணி தநரத்திற்குள் பமற்நகாள்ளப்படும் டிஜிை்ைல் ஊைகை் ைற்றுை் 

பிரசச்ோரை் குறித்த தனது அறிக்டகடயத் தடலடைத ் ததரத்ல் ஆடணயரோன சுனில் 

அதரோரோவிைை் அளித்து இருக்கின்றது. 

❖ இக்குழுவோனது துடணத ் ததரத்ல் ஆடணயரோன உதைஷ் சின்ைோ தடலடையில் 

ஏற்ெடுத்தெ்ெை்ைது. 

❖ ததரத்ல் நைத்டத விதிமுடறகள் பதோைரெ்ோன சிறெ்ெை்சங்கள் ைற்றுை் ததரத்ல் 

நடைபெறுவதற்கு முந்டதய 48 ைணி தநரத்தில் பமற்நகாள்ளப்படும் பிரசச்ோரை் 

பதோைரெ்ோன ைக்கள் பிரதிநிதிதத்ுவச ்சை்ைத்தின் பிரிவு 126-ன் சிறெ்ெை்சங்கடள ஆய்வு 

பசய்து, ததடவயோன திருத்தங்கடளப் ெரிந்துடரெ்ெது நதாடரப்ாக இக்குழு  ெணிக்கப் 

படட்தாகும்.  

❖ ததரத்ல் நடைபெறுவதற்கு முந்டதய 48 ைணி தநரத்தில் எந்தபவோருப் பிரசச்ோரமுை் 

அனுைதிக்கெ்ெடுவதில்டல. எனதவ வோக்கோளரக்ள் சுயைோக சிந்திதத்ு வோக்களிக்க 

முடியுை். இந்த கோலை் ஓய்வுக் கோலை் எனவுை் அடழக்கெ்ெடுகிறது. 
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❖ அடுத்த கை்ை நைவடிக்டகக்கோக இக்குழுவின் ெரிந்துடரகள் ஆடணயத்தோல் விரிவோக 

ஆய்வு பசய்யெ்ெை இருக்கின்றன. 

பரணுகா பல்பநாக்கு அறணத் திட்டம் - ஒப்பந்தம் 

❖ ைரியோனோ, இைோசச்லெ் பிரததசை், உத்தரகோண்ை், தில்லி, இரோஜஸ்தோன் ைற்றுை் உத்தரெ் 

பிரததசை் ஆகிய ஆறு ைோநிலங்கள் தரணுகோ ெல்தநோக்கு அடணத் திை்ைத்டத 

கை்ைடைெ்ெதற்கோக ைத்திய நீரவ்ள அடைசச்கரான ெிதின் கடக்ாரி  முன்னிடலயில் 

ஒெ்ெந்தை் ஒன்றில் டகபயழுத்திைட்ுள்ளன. 

❖ இைோசச்லெ் பிரததசத்தின் சிரம்ுர ் ைோவை்ைத்தின் கிரி ஆற்றின் மீது ஒரு ெீரத்சமிெ்புத ்

திை்ைைோக தரணுகோஜி அடண திை்ைை் உருவோகிறது. 

❖ தில்லி ைற்றுை் பிற ெகுதிகளுக்கு 23 m3/S நீரிடன வழங்குவதற்கோக 148 மீை்ைர ் உயரை் 

பகோண்ை கற்கறளக் நகாண்டு இந்த அடண கை்ைெ்ெடுகிறது. 

        பரணுகாஜி பல்பநாக்குத் திட்டம் 

❖ மூன்று திை்ைங்கள் யமுடன நதியின் மீதுை், அதன் இரண்டு கிடள ஆறுகளின் மீதுை் 

கை்ைடைக்க ெரிந்துடரக்கெ்ெைட்ுள்ளன.  

 

❖ அடவயோவன  

o உத்தரகோண்ை்டில் உள்ள யமுடன நதியின் மீது லக்வோர ்திை்ைை். 

o உத்தரகோண்ை் ைற்றுை் இைோசச்லெ் பிரததசத்தில் உள்ள தைோன்ஸ் நதியின் மீது 

கிஷோவ் திை்ைை். 

o இைோசச்லெ் பிரததசத்தில் உள்ள கிரி நதியின் மீது தரணுகோஜி திை்ைை். 

❖ இந்த மூன்று திை்ைங்கள் 2008-ஆை் ஆண்டில் ததசிய திை்ைங்களோக அறிவிக்கெ்ெைட்ுள்ளன. 

இதன்கீழ் நீரெ்்ெோசனை் ைற்றுை் குடிநீர ்உள்கை்ைடைெ்பிற்கோன பசலவில் 90% நிதி இந்திய 

அரசோங்கத்தோல் வழங்கெ்ெடுை். மீதமுள்ள 10 சதவீதை் ெயன்பெறுை் ைோநிலங்களோல் 

ஏற்கெ்ெடுை். 
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ஒதர இடத்தில் உள்ள உலகின் மிக ்ச ரிய சூரிய ஒளி மின்னழுத்த சதாழிற்கூடம் 

❖ ஜம்மு காஷ்மீரின் லடாக்கில் ஒபர இடத்தில் அறமெ்திருக்கும் உலகின் மிகப் நபரிய சூரிய 

ஒளி மின்னழுத்தத ்நதாழிற்கூடம் அறமக்கப்பட உள்ளது. 

❖ பல என்னுமிடத்திலிருெ்து 250 கிபலா மீட்டர ்நதாறலவிலும் காரக்ிலில் இருெ்து 200 கிபலா 

மீட்டர ்நதாறலவிலும் அறமெ்திருக்கும் ெிபயாமா பகுதியில் உள்ள  ொன்பல/கால்பதா 

என்னுமிடத்தில் இெ்த 5000 நமகாவாட் திறன் நகாண்ட லடாக் திட்டம் அறமக்கப்படும். 

❖ இது காரக்ில் மாவட்டத்தில் உள்ள 2.5 ஜிகாவாட் திறனுறடய மற்றுநமாரு சூரிய  ஒளித் 

திட்டத்தின் மூலம் ஆதரிக்கப்படும். 

❖ இெ்தியாவின் சூரிய ஒளி ஆற்றல் கழக ெிறுவனமானது (Solar Energy Corporation of India - SECI), 

லடாக்கில் உள்ள 5 ஜிகாவாட் சூரிய ஒளி பண்றண  சீனாவின் 3 ஜிகாவாட்  படடாங் சூரிய 

ஒளித ்திட்டத்றத விட அதிக திறன் நகாண்ட  உலகின் மிகப் நபரிய திட்டமாகக் இருக்கக் 

கூடும் எனக் கருதுகின்றது. 

❖ இத்திட்டம் 2023-ம் ஆண்டில் ெிறறவு நசய்யப்படட்ு வருடாெ்திரமாக 12,750 டன்கள் 

அளவிற்கு காரப்ன்றட ஆக்றசறடயும் இதர பசுறம இல்ல வாயுக்களின் 

உமிழ்வுகறளயும் மிசச்ப்படுதத்ும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

 

உன்னதி - யுனிஸ்த ஸ் மிகெச்ிறிய செயற்ளகக் தகாள் தெர ்்பு மற்றும்  யிற்சித் 

திட்டம் 

❖ இெ்திய விண்நவளி ஆராய்சச்ி றமயம் - சிறிய நசயற்றகக் பகாள் உருவாக்கத்தின் 

மீதான திறன் உருவாக்கத் திட்டமான உன்னதி (Unispace Nanosatellite Assembly & Training 

programme) என்ற திட்டத்றத ஆரம்பித்திருக்கின்றது. 

❖ இது நவளிப்புற விண்நவளியின் அறமதியான பயன்பாடுகள் மற்றும் ஆராய்சச்ி மீதான 

ஐக்கிய ொடுகளின் முதல் மாொட்டின் மீதான (United Nations conference on the exploration and 

peaceful uses of outer space - UNISPACE 50) 50வது ஆண்டு விழாறவ ெிறனவு கூரெ்்திட 

ஆரம்பிக்கப்படட்ிக்கின்றது.  

❖ உன்னதி திட்டம் மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு நபங்களூருவில் உள்ள யு.ஆர.் ராவ் 
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நசயற்றகக் பகாள் றமயத்தில் பமற்நகாள்ளப்படும். 

❖ நபாறுப்பு - விண்நவளித் துறற. 

பிரயாக்ராஜ் கும் தமளா 

❖ ராம் ொத் பகாவிெ்த் தனது மறனவியுடன் பிரயாக்ராஜ்ஜில் உள்ள சங்கமத்தில் 

பிராரத்்தறனகறள பமற்நகாண்டதன் மூலம் கும்ப பமளாவிற்கு ராபஜெ்திர 

பிரசாத்திற்குப் பிறகு வருறக தெ்த முதல் ஜனாதிபதியாக உருநவடுத்திருக்கின்றார.் 

❖ பமலும் குடியரசுத ்தறலவர ்பரமாரத்்த ெிபகதன் முகாமில் மூன்று ொடக்ள் ெறடநபறும் 

காெ்திய மறுமலரச்ச்ி மாொடற்டயும் துவக்கி றவத்தார.் 

❖ 450 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சாதாரண மனிதரக்ளுக்காக அக்சய வத் என்ற புனித 

மரத்றதயும், சரஸ்வதி கூப் எனப்படும் புனித கிணற்றறயும் பக்தரக்ளுக்குத் திறெ்து 

விட்டறமக்காக 2019-ம் ஆண்டின் பிரயாக்ராஜ் கும்பபமளா அறியப்படும். 

குரு தகாவிந்த் சிங் நாணயம் 

❖ பிரதமர ்2019-ம் ஆண்டு ஜனவரி 13-ம் பததி குரு பகாவிெ்த் சிங் உருவம் நபாறித்த ெிறனவு 

ொணயத்றத நவளியிட்டார.் 

❖ இெ்ெிகழ்சச்ி குரு பகாவிெ்த் சிங்கின் பிறெ்தொள் ஆண்டு விழாறவக் குறிக்கின்றது. 

 

❖ சீக்கியரக்ளின் 10வது குருவான குரு பகாவிெ்த் சிங் தனது பபாதறனகள் மற்றும் 

நகாள்றககள் மூலமாக பலருக்கு ஒரு உத்பவகத்திற்கான ஊக்க சக்தியாக 

விளங்குகின்றார.் 

      நிளனவு நாணயங்களின்  ட்டியல் 

❖ பிரபல இெ்திய ெடிகர ் மற்றும் அரசியல்வாதியான மறறெ்த எம்.ஜி ராமசச்ெ்திரனின் 

ெிறனவாக 100 ரூபாய் மற்றும் 5 ரூபாய் ொணயங்கள் நவளியிடப்பட்டன. 

❖ கரெ்ாடக பாடகர ் எம்.எஸ். சுப்புலடச்ுமியின் ெிறனவாக 100 ரூபாய் மற்றும் 10 ரூபாய் 

ொணயங்கள் நவளியிடப்படட்ன. 
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அரசு மின்னணுெ ்ெந்ளத - உமனியா 

❖ அரசு மின்னணுச ் செ்றதயானது பல்பவறு அரசு அறமசச்கங்களுக்கு பெரடியாக 

றகவிறனப் நபாருடக்ள், றகத்தறி, சணல் மற்றும் பதங்காய் ொர ் நபாருடக்ள், வீடட்ு 

அலங்காரப் நபாருடக்ள் மற்றும் அலுவலக பவறலப்பாடுகள் ஆகியவற்றற நபண் 

நதாழில்முறனபவாரக்ள் மற்றும் நபண் சுய உதவிக் குழுக்கள் விற்பறன நசய்வறத 

இயலச ்நசய்திடும் வறகயில் அரசு மின்னணுச ்செ்றத மீதான நபண்கள் எனப்படும் முன் 

முயற்சிறய நவளியிடட்ு இருக்கின்றது. 

 

❖ அரசு மின்னணுச ்செ்றத என்பது பல்பவறு ெிறுவனங்கள் மற்றும் இதர ெிறுவனங்களால் 

நபாருடக்ள் மற்றும் பதறவகறள நகாள்முதல் நசய்வதற்கான அறமசச்கத்தின் ஒரு 

இறணயதள ெறடமுறறயாகும். 

ததசிய சநடுஞ்ொளல 66 

❖ பிரதமர ் பதசிய நெடுஞ்சாறல 66ன் மீது அறமெ்த 13 கிபலா மீட்டர ் அளவிற்கு 

இருவழிப்பாறதயான நகால்லம் புறவழிச ்சாறலறய ொட்டிற்கு அரப்்பணித்தார.் 

 

❖ இெ்த புறவழிசச்ாறல நமாத்தம் 1540 மீட்டரக்ள் ெீளத்திற்கு அஷ்டமுடி ஏரியின் மீது மூன்று 

நபரிய பாலங்கறளக் நகாண்டதாகும். 

❖ நகால்லம் புறவழிசச்ாறல ஆலப்புழாவிற்கும் திருவனெ்தபுரத்திற்கும் இறடபயயான 
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பயண தூரதற்தக் குறறப்பபதாடு நகால்லம் ெகரில் உள்ள பபாக்குவரதத்ு நெரிசறலயும் 

குறறக்கும். 

அறிவியல் சதாளலக்காட்சி 

❖ அறிவியல் மற்றும் நதாழில்நுட்பதத்ுறறயானது பிரசார ் பாரதியின் தூரத்ரஷ்னுடன் 

இறணெ்து இரண்டு அறிவியல் நதாடரப்ு முயற்சிகறள பமற்நகாண்டிருக்கின்றது. 

அறவயாவன 

o அறிவியல் நதாறலக்காட்சி 

o இெ்திய அறிவியல் 

ஆகியறவயாகும் 

❖ அறிவியல் நதாறலக்காட்சி என்பது நபாது ஒளிபரப்பு ெிறுவனமான தூரத்ரஷ்ன், 

அறிவியல் மற்றும் நதாழில்நுட்பத் துறறயின் கீழ் இயங்கும் ஒரு தன்னாட்சி 

ெிறுவனமான விஞ்ஞான் பிரசச்ார ் ஆகியவற்றின் கூடட்ு முயற்சியாகும். இது 

தூரத்ரஷ்னின் பதசிய அறலவரிறசயில் ஒரு மணிபெரம் ஒளிபரப்பப்படும்  

ெிகழ்சச்ியாகும். 

❖ இெ்திய அறிவியல் என்பது இறணய வசதி அறமக்கப் நபற்ற அறனதத்ு  

உபகரணங்களிலும் கிறடக்கப் நபறும் ஓர ்இறணயதள அறலவரிறச ஆகும். 

வாக்காளர் விழி ்புணரவ்ு மன்றங்கள் 

❖ புதுதில்லியில் இெ்திய பதரத்ல் ஆறணயத்தால் வாக்காளர ் விழிப்புணரவ்ு மன்றங்கள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டன. 

❖ வாக்காளர ் விழிப்புணரவ்ு மன்றங்கள் என்பது விவாதங்கள், வினாடி வினா, பபாட்டிகள் 

மற்றும் இதர ஈடுபடுதத்ும் ெடவடிக்றககள் மூலமாக பதரத்ல் முறற பற்றிய 

விழிப்புணரற்வ ஏற்படுதத்ுகின்ற ஒரு முறறசாராத மன்றங்களாகும். 

      ததரத்ல் எழுத்தறிவு ெங்கம் 

❖ இது இெ்திய பதரத்ல் ஆறணயத்தின் பதரத்ல் எழுத்தறிவு சங்கத் திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாகும். 

❖ 2018-ம் ஆண்டு ஜனவரி 25-ம் பததி 8வது பதசிய வாக்காளர ் தினத்தின் பபாது 

ஆரம்பிக்கப்பட்ட இது ஒவ்நவாரு கல்வி ெிறலயத்திலும் பதரத்ல் எழுத்தறிவு சங்கத்றத 

ஏற்படுத்த எண்ணுவபதாடு மடட்ுமல்லாமல், யாநரல்லாம் முறறசார ்கல்வி அறமப்பிற்கு 

நவளியில் உள்ளாரக்பளா அவரக்ளுக்கு எழுத்தறிவூட்ட ஒவ்நவாரு வாக்குச ்சாவடியிலும் 

சுனாவ் பாத்சாலா எனும் வாக்குச ்சாவடிப் பாடசாறலறய அறமக்கவும் எண்ணுகின்றது. 

ெஞ்சி - முஜ் சமய்ன் கலாகர ்

❖ பதசிய இறச, ெடனம் மற்றும் ொடகத்திற்கான ெிறுவனமான சங்கீத ொடக அகாடமி 

(Sangeet Natak Akademi - SNA) சஞ்சி முஜ் நமய்ன் கலாகார ்என்ற இறணயதள பரப்புறரயின் 

இரண்டாவதுத் திட்டதற்த ஆரம்பித்திருக்கின்றது. 

❖ இது பெரடியான மக்கள் பங்களிப்பின் மூலம் நதாடட்ுணர முடியாத கலாசச்ாரப் 
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பாரம்பரியத்றதயும் பன்முகத் தன்றம உறடய கலாசச்ார விழுமியங்கறளயும் 

ஊக்குவிதத்ு ஆவணப்படுத்த பமற்நகாள்ளப்படட் ஒரு முயற்சியாகும். 

       ெங்கீத நாடக அகாடமி 

❖ கலாசச்ார பன்முகத் தன்றமறயப் பாதுகாக்கவும் ொட்டின் பல்பவறுபட்ட கலாசச்ார 

விழுமியங்கறளயும் உணரவ்ுகறளயும் பரப்பி பமம்படுதத்ுவதில் நதாடரப்ுறடய 

விவகாரங்களான நதாடட்ுணர முடியாத கலாசச்ார பாரம்பரியத்றதயும், பல்பவறுபட்ட 

யுநனஸ்பகா ஒப்பெ்தங்கறளயும் ஒருங்கிறணப்பதற்கான இெ்திய அரசின் கலாசச்ாரத் 

துறற அறமசச்கத்தின் ஒரு ஒப்புதல் அறமப்பப சங்கீத ொடக அகாடமி ஆகும். 

துடி ் ான நகரம் 

❖ JLL ெிறுவனத்தால் நவளியிடப்படட் ஆறாவது உத்பவகமான ெகரத்திற்கான பட்டியலின் 

படி, உலகளாவிய அளவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட மிகப்நபரிய மற்றும் வளருகின்ற 131 

நபாருளாதார றமயங்களில் நபங்களூரு உலகின் மிக துடிப்பான ெகரமாக இருக்கின்றது. 

 

❖ இது றெதராபாத்தால் பின்நதாடரப்படுகின்றது. 

கல்வியின் நிளல  ற்றிய வருடாந்திர அறிக்ளக 

❖ 2018 கல்வியின் ெிறல பற்றிய வருடாெ்திர அறிக்றக (Annual Status of Education Report - ASER) 

என்பது 2006-ம் ஆண்டிலிருெ்து பிரதாம் என்ற அரசு சாரா அறமப்பால் 

பமற்நகாள்ளப்படட்ு வரும் ஒரு வருடாெ்திர அறிக்றகயாகும். 

❖ இவ்வறிக்றக எட்டாம் வகுப்பு மாணவரக்ளில் பாதிக்கும் பமற்பட்டவரக்ளால் ஒரு எண் 

கணிதப் பிரிவுத் தீரவ்ிறன சரியாக அறிய முடியாமலும் ொன்கில் ஒரு பகுதி மாணவரக்ள் 
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ஆரம்ப ெிறலக் கல்வி தரத்தில் உள்ள வாக்கியங்கறள படிக்க முடியாமலும் உள்ளதாக 

நதரிவிக்கின்றது. 

❖ கடெ்த பத்தாண்டுகளில் இெ்தியாவின் ஊரகப் பகுதிகளில் கீழ்மட்ட ஆரம்ப ெிறலக் கல்வி 

மாணவரக்ளின் படிக்கும் திறன் மற்றும் கணிதத் திறன்களில் சிறிது முன்பனற்றம் 

ஏற்படட்ுள்ளது. அபத பவறளயில் 8-ம் வகுப்பு மாணவரக்ளின் திறன்கள் உண்றமயில் ஒரு 

நதாய்றவக் கண்டிருக்கின்றன. 

 

சீதா ராமா நீர்ப்பாசனத் திட்டம் 

❖ பதலுங்கோனோ அரசின்  சீதோ ரோைோ நீதரற்று நீரெ்்ெோசனத் திை்ைத்திற்கோன ெசுடை அனுைதி 

வழங்கெ்ெைை்து. 

❖ இந்த நீதரற்று ெோசனத ் திை்ைை் ஏற்கனதவ உள்ள துை்முகுபைை் ெோசன அறணக்கைட்ுெ் 

ெகுதியிலிருந்து நீதரோை்ைத்திற்கு எதிரோக தகோதோவரி நதிக்கு நீடரெ் பிரிதத்ு அனுெ்புை். 

இதன் மூலை் பதலுங்கோனோவின் ெத்வோரி தகோதகுபைை், கை்ைை் ைற்றுை் ைகபூெோெோத் 

ஆகிய ைோவை்ைங்களில் உள்ள 2,72,921 பைக்தைர ்நிலங்கள் நீரெ்்ெோசன வசதி பெறுை். 

❖ இத்திை்ைத்தின் தநோக்கைோனது, ெோசனதத்ிற்கோக நீடர வழங்குவது ைைட்ுைல்லோைல், 

ஏற்கனதவ உள்ள ைற்றுை் முன்பைோழியெ்ெை்ை ெோசனத ் திை்ைங்களுக்குை் அது பசல்லுை் 

வழியில் உள்ள நீரத்் பதோை்டிகள், கிரோைங்கள் ைற்றுை் நகரங்களுக்கும் நீடர வழங்குவது 

ஆகுை். 
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திரிஷ்னா எரிவாயுத் திட்டம் 

❖ ததசிய வனவுயிர ் ைன்றமானது ஒஎன்ஜிசி நிறுவனத்தின் திரிஷ்னோ எரிவோயுத் 

திை்ைத்திற்கோன தனது அனுைதிடய வழங்கி இருக்கின்றது. 

❖ அரசுக்குச ் பசோந்தைோன ஒஎன்ஜிசியின் திரிபுரோ ைோநிலெ் பிரிவு தகோைதி ைோவை்ைத்தில் 

பெதலோனியோ துடணெ் ெகுதியில் உள்ள திரிஷ்னோ வனவிலங்கு சரணோலயத்திலிருந்து 

கூடிய விடரவில் இயற்டக எரிவோயுடவத் ததோண்டி எடுக்குை் ெணிடய ஆரை்பிக்குை். 

❖ ைோநில வனவுயிர ் ைன்றத்தின் ெரிந்துடரகடளயடுதத்ு, ததசிய வனவுயிர ் ைன்றைோனது 

இத்திை்ைத்திற்கு அனுைதி வழங்கி இருக்கின்றது. 

       ததசிய வனவுயிர ்ைன்றை் 

❖ 1972-ஆை் ஆண்டு வனவிலங்கு ெோதுகோெ்புச ் சை்ைத்தின்ெடி அடைக்கெ்ெை்ை ஒரு 

சை்ைெ்பூரவ் அடைெ்பு ததசிய வனவுயிர ்ைன்றைோகுை். 

❖ இை்ைன்றை் பிரதைரோல் தடலடை தோங்கெ்ெடுகின்றது. 

❖ வனவுயிர ் சை்ெந்தைோன அடனதத்ு விவகோரங்கடள ைறுெோரட்வயிடுவதிலுை் ததசிய 

பூங்கோக்கள் ைற்றுை் சரணோலயங்களுக்கு உள்தளயுை், அருதகயுை் தைற்பகோள்ளெ்ெடுை் 

திை்ைங்களுக்கு அனுைதி வழங்கிடுவதிலுை் இது ஒரு உசச்கை்ை அடைெ்ெோக 

ெணியோற்றுகின்றது. 
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உலகளாவிய வீட்டுவசதி ரதாழில்நுட்பத்திற்கான சவால் 

❖ ைோற்றுத் பதோழில்நுை்ெங்கடளயுை் பெோருைக்டளயுை் ெயன்ெடுத்தித் துரிதைோகவுை் 

விடல ைலிவோகவுை் சிறந்ததோகவுை் 6000 வீடுகடள கைட்ுவதற்கோக பதோழில்நுை்ெ 

புதுடைக்கோன ைோனியைோக ைத்திய அரசு ரூ.150 தகோடிடய அளிக்குை். 

❖ பெோறுெ்புடைய அடைசச்கை் : வீைட்ுவசதி ைற்றுை் நகரெ்்புற வறுடை ஒழிெ்பு அடைசச்கை். 

உசச் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 

❖ நீதிெதிகள் திதனஷ் ைதகஷ்வரி ைற்றுை் சஞ்சீவ் கன்னோ ஆகிதயோர ் உசச் நீதிைன்ற 

நீதிெதிகளோக ெதவிெ் பிரைோணை் பசய்து டவக்கெ்ெைை்னர.் 

❖ இந்தியோவின் தடலடை நீதிெதி ரஞ்சன் பகாகாய் இந்த ெதவிெ் பிரைோண நிகழ்சச்ியின் 

தெோது நீதிெதிகள் ைதகஷ்வரி ைற்றுை் கன்னோ ஆகிதயோருக்கு ெதவிக்கோன பிரைோணத்டத 

பசய்து டவத்தோர.் 

 

❖ உசச் நீதிைன்றத்தில் அனுைதி அளிக்கெ்ெை்ை நீதிெதிகளின் எண்ணிக்டக 31 ஆகுை். 

நீதிெதிகள் ைதகஷ்வரி ைற்றுை் கன்னோ ஆகிதயோரின் ெதவிெ் பிரைோணங்கதளோடு தசரத்த்ு 

தற்தெோது நீதிெதிகளின் எண்ணிக்டக 28 ஆக உயரந்்திருக்கின்றது. 

103வது அரசியலறமப்புத் திருத்தச ்சட்டம் 

❖ குடியரசுத ் தடலவர ் 2019 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 12-ை் தததி பெோருளோதோர ரீதியில் 

பின்தங்கிய சமூகத்தினருக்கு 10 சதவிகிதை் இை ஒதுக்கீடு அளிக்கின்ற 124வது 

அரசியலடைெ்புத் திருத்த ைதசோதோவிற்கு (தற்சையை் 103வது அரசியலடைெ்புத் திருத்தச ்

சை்ைை்) தனது ஒெ்புதலிடன அளித்திருக்கின்றோர.் 

❖ ைத்திய சமூக நீதி மற்றும்  தைை்ெோைட்ுதத்ுடற அடைசச்ர ் தோவரச்ந்த் பகலோை் 

ைக்களடவயில் 2019 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 08 ஆை் தததியன்று இை ஒதுக்கீைட்ு ைதசோதோடவ 

அறிமுகை் பசய்தோர.் இை்ைதசோதோ 323 ஆதரவு வோக்குகளுை் பவறுை் 3 எதிரெ்்பு 

வோக்குகளுை் பெற்று நிடறதவற்றெ்ெை்ைது. 
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❖ ைோநிலங்களடவயுை் இை்ைதசோதோடவ 2019 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 09 ஆை் தததியன்று 165 

ஆதரவு வோக்குகதளோடுை் 07 எதிரெ்்பு வோக்குகதளோடுை் நிடறதவற்றியது. 

பிரதான் மந்திரி ராஷ்டிரயீ பால் புரஸ்கார் 2019 

❖ குழந்டதகளுக்கோன ததசிய விருதுகள் என்ெது பிரதோன் ைந்திரி ரோஷ்ை்ரிய ெோல் புரஸ்கோர ்

என சீரடைக்கெ்ெை இருக்கின்றது. இது சோகச விருதுகள் பிரிடவயுை் உள்ளைக்கியதோக 

இருக்குை். 

❖ கைந்த ஆண்டு வடரயில் ததசிய சோகச விருதுகள் பிரிவு "குழந்டதகள் நலனிற்கோன 

இந்தியக் குழுைை்" என்ற அரசு சாரோ அடைெ்ெோல் ஏற்ெோடு பசய்யெ்ெைை்ன. 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு பிரதோன் ைந்திரி ரோஷ்ை்ரிய ெோல் புரஸ்கோர ்என்ற விருதிற்கோக ைத்திய 

பெண்கள் ைற்றுை் குழந்டதகள் அடைசச்கை் 26 நெரக்டள வரிடசெ்ெடுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த விருதுகள் குடியரசுத ் தினத்ததோடுத் பதோைரப்ுடைய ஒரு நிகழ்சச்ியில் ஜனவரி                           

22-ை் தததியன்று இந்திய குடியரசுத ்தடலவரோல் வழங்கெ்ெடுை். 

❖ சோகசெ் பிரிடவத ்தவிர இதரெ் பிரிவுகளில் உள்ள குழந்டதகளுக்கு முன்னர ்குழந்டதகள் 

தினத்தன்று ததசிய விருதுகள் வழங்கெ்ெைை்ன. 

பபாறதப் ரபாருள் பதறவறயக் குறறப்பதற்கான பதசிய ரசயல்திட்டம்                  

(2018-2023) 

❖ ைத்திய சமூக நலதத்ுடற ைற்றுை் தைை்ெோைட்ு அடைசச்கை் நோை்டில் தெோடதெ் பெோருள் 

விவகோரத்டதயுை் அதன் தவறோன உெதயோகத்டதயுை் சரிபசய்வதற்கோக 5 வருை 

பசயல்திை்ைத்டத வடரவு பசய்திருக்கின்றது. 

❖ இது அெ்பிரசச்ிடனகடள சரி பசய்வதற்கோக ெல்தநோக்கு யுக்திகடள பசயல்ெடுத்திை 

எண்ணுகின்றது. 

❖ இந்த யுக்திகள் கல்வி, விழிெ்புணரவ்ு, தெோடதெ் ெழக்கதத்ிலிருந்து மீை்ெது, தெோடதெ் 

பெோருைக்ளோல் ெோதிக்கெ்ெைை் தனிநெரக்ள் ைற்றுை் அவரக்ளது குடுை்ெங்களின் 

ைறுவோழ்வு ஆகியவற்டற உள்ளைக்கியது. 

பிரதான் மந்திரி பராஜ்கார் புபராத்சகான் பயாஜனா 

❖ தவடல வோய்ெ்டெ உருவோக்குவதற்கோன ைத்திய அரசின் தனிதத்ுவ திை்ைங்களில் 

ஒன்றோன பிரதோன் ைந்திரி புதரோத்சகோன் தயோஜனோ 2019-ை் ஆண்டு ஜனவரி 14-ை் தததி 

அதன் ெயனோளிகளின் எண்ணிக்டகயில் ஒரு மிகெ்பெரிய டைல்கல்லோன ஒரு தகோடி 

என்ற எண்ணிக்டகடயக் கைந்திருக்கின்றது. 

❖ இத்திை்ைை் 2016-ை் அண்டு ஆகஸ்டு ைோதை் 7-ை் தததியன்று அறிவிக்கெ்ெைை்து. இத்திைை்ை் 

பதோழிலோளரக்ளின் தசைநல நிதி நிறுவனத்தின் (Employees’ Provident Fund Organization - EPFO) 

மூலைோக ைத்திய பதோழிலோளர ் ைற்றுை் தவடல வோய்ெ்பு அடைசச்கத்தோல் 

நிடறதவற்றெ்ெைட்ுக் பகோண்டிருக்கின்றது. 

❖ இத்திை்ைத்தின் தநரடியோன ெயன் என்ெது யோபதனில் இத்திை்ைத்தின் ெயனோளிகளோன 

பதோழிலோளரக்ள் தசைநல நிதி, ஓய்வூதியை் ைற்றுை் ைரணத்ததோடு பதோைரப்ுடைய கோெ்பீடு 

ஆகியவற்றின் மூலம் சமூகெ் ெோதுகோெ்பு நன்டைகடள அடைய முடியுை். 
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பதசிய ஆகாய சரக்குப் பபாக்குவரத்துக் ரகாள்றக 

❖ அரசு தனது ததசிய ஆகோய சரக்குெ் தெோக்குவரதத்ுக் பகோள்டகடய 

அறிவித்திருக்கின்றது. இதில் அரசின் முக்கிய தநோக்கை் என்பது 2025-ை் ஆண்டிற்குள் 

உலகின் முன்னணி ஐந்து ஆகோய சரக்குெ் தெோக்குவரதத்ு சந்டதயில் இந்தியோடவ ஒரு 

நோைோக்க முடனவதோகுை். 

❖ இந்தக் பகோள்டக ஆவணை் முை்டெயில் நடைபெற்ற இரண்டு நோள் உலகளோவிய 

விைோனெ் தெோக்குவரதத்ு ைோநோை்டில் பவளியிைெ்ெை்ைது. 

❖ இந்த பகோள்டக விைோனெ் தெோக்குவரதத்ுத் துடறயில் வளரச்ச்ிடய ஊக்குவிதத்ு நோை்டின் 

பெோருளோதோரத்டத தைை்ெடுதத்ுை்.  

9-வது சரவ்பதச சிறு பாசன மாநாடு 

❖ ைகோரோஷ்டிரோவின் ஔரங்கோெோத் நகரில் ைத்திய நீரவ்ள ஆதோரங்கள் ைற்றுை் நதி 

தைை்ெோைட்ு அடைசச்கமானது 9-வது சரவ்ததச சிறு ெோசன ைோநோைட்ை 

நைத்தியிருக்கின்றது. 

❖ இை்ைோநோடு புதிய பதோழில்நுை்ெங்கடளெ் ெயன்ெடுதத்ுவதில் கிடைக்குை் 

அனுெவங்கடளயுை் பசோைட்ுநீர,் பதளிெ்பு ைற்றுை்  இதர உள்ளூர ் ெோசன முடறகளில் 

உள்ள சிறந்த தைலோண்டை முடறகடளயுை் ெகிரந்்திை எண்ணுகின்றது. 

❖ இந்த ைோநோடு "சிறு ெோசனை் ைற்றுை் நவீன விவசோயை்" என்ற கருதத்ுருவின் மீது கவனை் 

பசலுத்தியது. 

 

7-வது ஆசியான் – இந்தியா சுற்றுலாத் துறற அறமசச்ரக்ள் சந்திப்பு 

❖ ைத்திய சுற்றுலோத ் துடற அறமசச்ர ் K.J. அல்தெோன்ஸ், வியை்நோமின் கலோசச்ோரை், 

விடளயோைட்ு ைற்றுை் சுற்றுலோத் துடற அடைசச்ர ்நுகிதயன் கோக் நதய்ன் என்ெவருைன் 

இறணெ்து ஆசியோன்-இந்தியோ சுற்றுலோத ்துடற அடைசச்ரக்ள் சந்திெ்பிற்குத் தடலடை 

தோங்கியுள்ளோர.் 

❖ இந்த சந்திெ்பு வியை்நோமில் உள்ள ைோ லோங் நகரத்தில் நைத்தெ்ெை்ைது.  

❖ இந்த சந்திெ்பின் முடிவோக அடைசச்ரக்ள் ஆசியோன் - இந்தியோ சுற்றுலோத ் துடற 

ஒதத்ுடழெ்பு வருைை் 2019 என்ெதடன பவளியிை்ைனர.் 
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இந்தியாவின் இரண்டாவது பாதுகாப்புத் துறறயின் புத்தாக்க றமயம் 

❖ ைத்திய ெோதுகோெ்புத ் துடற இடணயடைசச்ர ் சுெோஷ் ெோை்தர, தமிழ்நோை்டில் 

தகோயை்புதத்ூடர அடுதத்ு நோை்டின் இரண்ைோவது ெோதுகோெ்புத் துடறப் புத்தோக்க 

டையத்திற்கோன இைை் ைகோரோஷ்டிரோவில் உள்ள நோசிக் ஆக இருக்குை் என்று அறிவித்தோர.் 

❖ இந்த அறிவிெ்பு 2025-ை் ஆண்டிற்குள்ளோக நோைட்ை உலகின் முன்னணி ஐந்து ஆயுத 

ஏற்றுைதியோளரக்ளில் ஒன்றோக உருவோக்கி விடுவது என்ற ெோதுகோெ்புத ் துடற 

அடைசச்கத்தின் தநோக்கதத்ுைன் பெோருந்தியிருக்கின்றது. 

பாக்யாங் விமான நிறலயத்தில் இந்திய விமானப் பறடயின் AN32 விமானம் 

தறரயிறக்கம் 

❖ முதன்முடறயோக இந்திய விைோனெ் ெடையின் அன்தைோதனோவ் 32 என்ற வகுெ்டெச ் 

தசரந்்த விைோனை் (AN-32/ Antonov-32) நோை்டின் உயரைோன விைோனத ்தளங்களில் ஒன்றோன 

சிக்கிமின் ெோக்யோங்க் விைோனத ் தளத்தில் பவற்றிகரைோன தடரயிறக்கத்டத 

தைற்பகோண்டிருக்கின்றது.   

❖ இந்திய சீன எல்டலயிலிருந்து 60 கிதலோ மீை்ைர ்பதோடலவில் ஒரு யுக்திசோர ்டையத்தில் 

இவ்விைோனத ்தளை் அடைந்திருெ்ெதோலுை், கைல் ைை்ைத்டத விை 4500 அடிகள் உயரத்தில் 

இது அடைந்திருெ்ெதோலுை் இந்த பவற்றிகரைோன தடரயிறக்கைோனது ஒரு மிகெ்பெரிய 

முக்கியதத்ுவத்டத அடைந்திருக்கின்றது.  

❖ கைந்த வருைை் இந்த விைோன நிடலயத்தில் இந்திய விைோனெ் ெடையின் ைத்ரோனியர ்வடக 

விைோனை் தடரயிறங்கியிருந்தது. 

இந்திய சினிமாவின் முதல் பதசிய அருங்காட்சியகம் 

❖ ைகோரோஷ்டிரோவின் முை்டெயில் நோை்டின் முதலாவது இந்தியோ சினிைோவிற்கோன ததசிய 

அருங்கோை்சியகத்டத (National Museum of Indian Cinema -NMIC) பிரதைர ்திறந்து டவத்தோர.் 

❖ இந்த அருங்கோை்சியகைோனது நூற்றோண்டு கோல ெழடையோன இந்திய திடரெ்ெைங்களின் 

ெயணத்டத விளக்கைோக கோை்ை முற்ெடுகின்றது. 

❖ இந்த NMIC ஆனது திடரெ்ெை இயக்குநர ் ஷ்யோை் பெனகலின் தடலடையிலோன 

அருங்கோை்சியக ஆதலோசடன குழுவின் வழி கோைட்ுதலின் கீழ் கை்ைெ்ெைை்து. 

❖ கவிஞர ் பிரசூன் தஜோஷி தடலடையிலோன புத்தோக்கக் குழுவுை் NMIC-ஐ 

தைை்ெடுதத்ுவதற்கோக உருவோக்கெ்ெை்ைது. 

வானிலிருந்து வான்வழி இலக்குகறள தாக்கும் ஆயுதச ்பசாதறன 

❖ இந்துஸ்தோன் ஏதரோ நோை்டிக்ஸ் லிை் நிறுவனைோனது ெளு குடறந்த தெோர ் விைோனத்டத 

(Light Combat helicopter- LCH) வடிவடைதத்ு உருவோக்கியுள்ளது. இது வோனிலிருந்து வோன்வழி 

இலக்குகடள அழிக்குை் பசாதறனயில் பறக்கும் விைோனத்தில் உள்ள இலக்டக 

ஏவுகடணடய மூலம் தோக்கி பவற்றிகரைோக ெரிதசோதிக்கெ்ெை்ைது. 
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❖ நோை்டில் ஒரு பைலிகோெ்ைர ்மூலை் வோனிலிருந்து வோன்வழி இலக்குகடள தோக்கி அழிக்குை் 

தசோதடன பசய்யெ்ெடுவது இதுதவ முதன்முடறயோகுை். 

❖ இதில் தடலக்கவசை் வழிதயயோன ெோரட்வ ைற்றுை் முன்புறை் தநோக்கின அகசச்ிவெ்பு 

கதிர ் மூலைோன ெோரட்வ அடைெ்பு ஆகியடவ பெோருத்தெ்ெைட்ுள்ளது. இெ்தெோது LCH 

விைோனிகள் தடர ைற்றுை் வோன்ெகுதியில் உள்ள எந்த இலக்குகடளயுை் கண்ைறிந்து 

அழிக்க முடியுை். 

எல்றல பமலாண்றமக்கான பிரத்பயக ரசயற்றகக்பகாள் 

❖ ெோகிஸ்தோன் ைற்றுை் வங்கோள ததசதத்ுைன் மற்றும் பிற ொடுகளுடனான தனது 

எல்டலகடள தைலுை் வலுெ்ெடுத்த உதவுை் பசயற்டகக்தகோடள இஸ்தரோவோனது 

உள்துடற அடைசச்கத்திற்பகன பிரத்திதயகைோக பசலுத்த உள்ளது. 

❖ இந்த நைவடிக்டகயோனது எல்டல தைலோண்டைடய தைை்ெடுதத்ுவதில் விண்பவளித் 

பதோழில்நுை்ெத்டத பயன்ெடுதத்ுவது மீதோன ெணிக்குழுவின் ெரிந்துடரகளின் ஒரு 

ெகுதியோகுை். 

❖ எல்டல தைலோண்டைடய தைை்ெடுதத்ுவதில் விண்பவளித் பதோழில்நுை்ெத்டத 

ெயன்ெடுதத்ுவதற்கு உகந்த ெகுதிகளோக அடையோளை் கோண்ெதற்கோக ெணிக்குழுவோல் 

தயோரிக்கெ்ெை்ை அறிக்டகக்கு உள்துடற அடைசச்கை் ஒெ்புதல் அளிதத்ுள்ளது.  

❖ இந்தெ் ெணிக்குழுவோனது எல்டல தைலோண்டையின் இடண பசயலோளடர 

தடலவராகவும், BSF, விண்பவளித்துடற ைற்றுை் உள்துடற அடைசச்கத்தின் எல்டல 

தைலோண்டை பிரிவின் உறுெ்பினரக்டளயுை் உள்ளடக்கியது. 

மாவட்ட சுரங்க நிதி திட்டம் 

❖ ைத்திய அரசோனது ைோவை்ை சுரங்க நிதி திை்ைத்தின் கீழ் பசலவிடுை் ெடி ைோநில அரசுகடள 

தகைட்ுக் பகோண்டுள்ளது. 
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❖ பிரதை ைந்திரியின் கனிஜ் தஷத்ரோ கல்யோண் திை்ைத்தின் (Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan 

Yojana-PMKKKY) கீழ் வசூலிக்கெ்ெைை் 23,606 தகோடி ரூெோயில் 24 சதவீதை் ைைட்ுதை 

உண்டையில் பசலவிைெ்ெைட்ுள்ளடதயடுதத்ு இந்த நைவடிக்டக எடுக்கெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ PMKKKY ஆனது சுரங்க நைவடிக்டககளோல் ெோதிக்கெ்ெைை்வரக்ளுக்கு நலத்திை்ைங்கடள 

வழங்குவடத தநோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத ் திை்ைத்தின் கீழ் வருவோயின் ஒருெகுதி (தோதுக்களிலிருந்து பெறெ்ெடுை் உரிடைத் 

பதோடகயில் 10-30%) சுரங்க ெகுதிகளின் தைை்ெோைட்ு நைவடிக்டககளுக்பகன ஒதுக்கீடு 

பசய்யெ்ெடுகிறது. 

இராணுவ காவல் துறறயில் மகளிரக்்கு 20% பவறல 

❖ அலுவலர ் ெதவிக்கு கீழ்நிடலயில் உள்ள ெணியோளர ் ெதவிகளான (Personnel Below Officer 

Rank-PBOR) இரோணுவ கோவல் துடறப் பிரிவில் ைகளிடர இடணெ்ெது குறித்த முடிடவ 

ைத்திய ெோதுகோெ்பு அடைசச்ர ்பவளியிைட்ுள்ளோர.் 

❖ ஒைட்ுபைோத்த இரோணுவ கோவல் துடறயில் இறுதியில் 20% அளவிற்கு 

வரிடசெ்ெடுத்தெ்ெை்ை விகிதத்தில் பெண்கள் தசரத்த்ுக் பகோள்ளெ்ெடுவர.் 

❖ இதன்ெடி இரோணுவை் வருைந்ததோறுை் 52 ெணியோளரக்ள் என்ற அளவில் இரோணுவ 

கோவல்துடறயில் சுைோர ்500 பெண்கறள பசரத்்துக் பகோள்ளுை். 

❖ இரோணுவ கோவல் துடற என்ெது இரோணுவ சூழல் ைற்றுை் இரோணுவ தநோக்கங்களுக்கோக 

ஒழுங்குமுடறகடள அைலோக்கை் பசய்வது ைற்றுை் சை்ைை் ஒழுங்டகப் ெோதுகோெ்ெது 

ஆகியவற்றிற்கு பெோறுெ்புடையதோகுை். 
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ஆதார் ரசல்லுபடியாகத் தக்க பயண ஆவணம்  

❖ பெெோளம் ைற்றுை் பூைோன் ஆகிய நோடுகளுக்கு ெயணை் பசய்யுை் 15 வயதிற்கு குறறெ்த 

ைற்றுை் 65 வயதிற்கு தைற்ெை்ை இந்தியரக்ள் தங்கள் ெயணத்திற்கான  ஆவணைோக ஆதோர ்

அைட்ைகறளப் பயன்படுத்தலாம் என ைத்திய உள்துடற அடைசச்கமானது 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இருெ்பினுை் 15 வயது முதல் 65 வயது வடரயிலோன இந்தியரக்ள் ஆதோர ்அைட்ையிடனப் 

ெயண ஆவணைோகெ் ெயன்ெடுத்தி இந்த இரண்டு அண்டை நோடுகளுக்குை் ெயணை் 

பசய்ய முடியோது. 

❖ முன்னதோக 65 வயதிற்கு தைற்ெை்தைோர ் ைற்றுை் 15 வயதிற்குை்ெை்தைோர ் தங்கள் ஆதோர ்

அைட்ைறயத் தவிர நிரந்தர கணக்கு அைட்ை (PAN – Permanent Account Number), ஓைட்ுநர ்

உரிைை், குடுை்ெ அைட்ை ஆகியவற்டற தங்களது அடையோள அைட்ையோக கோை்ை இயலுை். 

ஆயுதங்கள் தயாரிப்பு வளாகம் 

❖ குஜரோத்தின் சூரத்திற்கு அருதக உள்ள ைஜிரோவில் லோரச்ன் ைற்றுை் ை்யூப்தரோவோல் 

உருவோக்கெ்ெை்ை ஆயுதங்கள் தயோரிெ்பு வளோகதத்ிடன இந்திய பிரதைர ் திறந்து 

டவத்தோர.் 

❖ இந்த ஆயுதத் தயோரிெ்பு வளோகைோனது நோை்டின் முதலோவது தனியோர ் நிறுவனைோகுை். 

இங்கு K9 ரக வஜ்ரோ தோனியங்கி பீரங்கி துெ்ெோக்கிகள் தயோரிக்கெ்ெைவுள்ளன. 

❖ ைஜிரோவில் அடைந்துள்ள இந்த ஆயுதத் தயோரிெ்பு வளோகைோனது ெோதுகோெ்புத் துடறயில் 

இந்தியோவில் தயோரிெ்தெோை் என்ற திை்ைத்தின் ஒரு சிறந்த உதோரணைோகுை். 

பாதுகாப்புத்துறற தயாரிப்பில் தற்சாரப்ுறடறம மீதான பதசியக் கருத்தரங்கம் 

❖ பாதுகாப்புதத்ுறற தயாரிப்பில் தற்சாரப்ுறடறம மீதான 2-வது பதசியக் கருத்தரங்கம் 

ஐதரோெோத்தில் ஏற்ெோடு பசய்யெ்ெை்டிருந்தது. 

❖ இந்த ததசியக் கருத்தரங்கோனது சுததசப் ெோதுகோெ்புதத்ுறற பதோழில்முடனதவோர ்
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கூை்டிடணவுைன் இடணந்து ஒருங்கிடணந்த ததசியப் ெோதுகோெ்புக்கோன கருத்துக் 

களத்தோல் நைத்தெ்ெை்ைது. 

❖ பாதுகாப்புத ்துறற தயாரிப்பில் தற்சாரப்ுறடறம மீதான முதல் கருத்தரங்கோனது 2015-ல் 

ஐதரோெோத்தில் நைத்தப் பட்டது. 

PWC-ன் உலகளாவிய ் ரபாருளாதாரக் கண்காணிப்பு 

❖ உலகளாவியப் நபாருளாதாரக் கண்காணிப்பு அறிக்டகயோனது லண்ைடன 

அடிெ்ெடையோகக் பகோண்ை ென்னோைட்ு நிபுணதத்ுவ தசடவ அடைெ்ெோன 

PricewaterhouseCoopers (PwC) என்ற அறமப்பால் பவளியிைெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்டகயோனது உலகெ் பெோருளோதோரத்டதெ் ெோதிக்குை் தெோக்குகள் ைற்றுை் 

பிரசச்ிடனகடளக்  கண்கோணித்து முன்னணி நோடுகளுக்கோன சமீெத்திய ைதிெ்பீைட்ு 

விவரங்கடள அளிக்கின்றது. 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டில் உலகின் மிகெ்பெரிய பெோருளோதோரங்களின் தரவரிடசயில் இந்தியோ 

ைற்றுை் பிரோன்ஸ் நோடுகளோனது ஐக்கிய ரோசச்ியத்திடன முந்தி உலகளோவிய 

அை்ைவடணயில் அதறன  5-வது இைத்திலிருந்து 7-வது இைத்திற்கு தள்ளும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது.  

❖ இந்த அறிக்டகயோனது உண்டையோன பைோத்த உள்நோைட்ு உற்ெத்தி வளரச்ச்ிடய ஐக்கிய 

ரோசச்ியத்திற்க்கு 1.6% ஆகவுை் பிரோன்ஸ் நோை்டிற்கு 1.7% ஆகவுை் இந்தியோவிற்கு 7.6% 

ஆகவுை் ைதிெ்பீடு பசய்துள்ளது.  

❖ அபைரிக்கா உலகின் மிகெ்பெரிய பெோருளோதோரைோகவுை் அதடனத ் பதோைரந்்து சீனோ, 

ஜெ்ெோன் ைற்றுை்  நஜரம்னி ஆகிய நோடுகளுை் உள்ளன. 

மருந்துகளின் விறல நிரண்யத்றத கண்காணிப்பதற்கான குழு – நிதி ஆபயாக் 

❖ ைருந்துகளின் விடல நிரண்யை் குறிதத்ு கண்கோணிெ்ெதற்கோக ெிதி ஆதயோக்கின் 

தடலடையில் ஒரு நிடலக் குழுடவ ைத்திய அரசோங்கை் அடைதத்ுள்ளது. 

❖ நோை்டிலுள்ள ைருந்துகளின் விடலகடள ஒழுங்குெடுதத்ுை் நைவடிக்டககடள இது 

தைற்பகோண்ைோல் ததசிய ைருந்துெ் பெோருைக்ள் விடல நிரண்ய ஆடணயத்தின் (National 

Pharmaceuticals Pricing Authority - NPPA) அதிகோரங்கள் ெறிக்கெ்ெடுை் நகரவ்ோக  இது இருக்குை் 

என்று அறியெ்ெடுகிறது. 

❖ ைலிவு விடலயிலோன ைருந்துகள் ைற்றுை் சுகோதோர தசடவகள் மீதோன நிடலக் குழுவோனது 

ெிதி ஆதயோக் உறுெ்பினர ்(சுகோதோரை்) தடலடையில் பசயல்ெடுை். 

❖ மருெ்துகளின் விறல மற்றும் சுகாதார பசறவகள் குறிதத்ு NPPAக்கு பரிெ்துறரக்கும் 

அறமப்பாக இக்குழு நசயல்படும். 

❖ இக்குழு தோனோகதவோ அல்லது ைருத்துவத் துடற, NPPA அல்லது சுகோதோரத்துடற 

ஆகியவற்றின் ெரிந்துடரகளினோதலோ பிரசச்டனகள் குறிதத்ு ஆய்வு பசய்யுை். 

❖ NPPA ஆனது தன்னோை்சி உடைய ஒழுங்குமுடற அடைெ்ெோக 1997 ஆை் ஆண்டில் 

உருவோக்கெ்ெை்ைது. 

❖ சுகோதோர அடைசச்கத்தினோல் தயோரிக்கெ்ெை்ை ததசிய இன்றியடையோத ைருந்துெ் 

பெோருைக்ள் ெை்டியலில் (National List of Essential Medicines - NLEM) உள்ள ைருந்துகள் ைற்றுை் 
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தசடவகள் ஆகியவற்றின் விடலடய நிரண்யை் பசய்வது, அவற்டற 

தைற்ெோரட்வயிடுவது ைற்றுை் விடல வரை்டெ நிரண்யை் பசய்வது ஆகியடவ இதன் 

தநோக்கங்களோகுை்.  

2019 ஆம் ஆண்டின் இந்திய எஃகு கண்காட்சி  மற்றும் கருத்தரங்கு 

❖ எஃகு பதோழிற்துடறயின் 4-வது சரவ்ததச கண்கோை்சி ைற்றுை் கருத்தரங்கோன 2019 ஆை் 

ஆண்டின் எஃகு கண்கோை்சி ைற்றுை் கருத்தரங்கு முை்டெயின் தகோரிதகோனில் உள்ள NSE 

வளோகத்தில் நடைபெற்றது. 

❖ இந்திய வரத்்தகை் ைற்றுை் பதோழிலக சடெயின் கூை்ைடைெ்புைன் இடணந்து (Federation of 

Indian Chamber of Commerce and Industry - FICCI) ைத்திய எஃகுத் துடற அடைசச்கத்தினோல் இது 

நைத்தெ்ெைை்து. 

❖ இந்நிகழ்வின் கருதத்ுருவோனது, "எஃகின் ததடவ ைற்றுை் விநிதயோகத்தின் சைைோன 

வளரச்ச்ி: புதிய இந்தியோடவக் கை்ைடைத்தல்" என்ெதோகுை்.  

❖ இந்திய எஃகு - 2019 என்ெது உலகளவில் எஃகு பதோழிலகத்தில் தெோை்டிடய 

தைை்ெடுதத்ுவதற்கோக 2017 ஆை் ஆண்டின் ததசிய எஃகு பகோள்டக முன்பனடுெ்புகளின் 

வரிடசயில் அடைந்த ஒரு ெகுதியோகுை். 

o ததசிய எஃகுக் பகோள்டக 2017 ஆனது 2030-31  ஆை் ஆண்டில் எஃகு உற்பத்தியானது 

300 மில்லியன் ைன்கடள அடைய எண்ணுகின்றது. 

 

அந்தமானில் புதிய கடற்பறட விமானத் தளம் - INS KOHASSA 

❖ அந்தைோன் ைற்றுை் நிக்தகோெோர ் தீவுகளில் உள்ள டிஜிலிபூரில் INS KOHASSA என்ற புதிய 

கைற்ெடை விைோனத ் தளத்டத கைற்ெடை தடலடை அை்மிரலோன சுனில் லை்ெோ துவக்கி 

டவத்தோர.் 

❖ இந்த விைோனத ்தளை் ெோதுகோெ்புத் துடறக்குை் ெயணிகள் விைோனெ் தெோக்குவரதத்ிற்குை் 

ெயன்ெடுத்தெ்ெடுை். தைலுை் இது ஒரு தனிெ்ெை்ை பிரிவோக பசயல்ெடுை். 
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❖ அந்தைோன் ைற்றுை் நிக்தகோெோர ் தீவுகளில்  உள்ள 3-வது விைோன தளைோக, INS KOHASSA 

ைலோக்கோ சந்தி வழியோக இந்தியெ் பெருங்கைலில் நுடழயுை் சீனக் கெ்ெல்கள் ைற்றுை் 

நீரம்ூழ்கிக் கெ்ெல்கடளக் கண்கோணித்திடுவதற்குப் ெயன்ெடுத்தெ்ெடுை். 

 சுபாஷ் சந்திர பபாஸ் அப்தா பிரபந்தன் புரஸ்கார் விருது 

❖ சுெோஷ் சந்திரதெோஸ் அெ்தோ பிரெந்தன் புரஸ்கோர ் என்ற வருைோந்திர விருடத அரசு  

ஏற்ெடுத்தியிருக்கின்றது. 

❖ இந்த விருது தநதோஜி சுெோஷ் சந்திர தெோஸின் பிறந்த தினைோன ஜனவரி 23-ை் தததியன்று 

ஒவ்பவோரு வருைமுை் அளிக்கெ்ெடுை். 

❖ இந்த விருது ஒரு சோன்றிதடழயுை் 51 லைச்ை் ரூெோய்கள் ெரிசுத ் பதோடகடயயுை் 

பகோண்ைதோகுை். 

❖ 2019 ஆை் வருைத்திற்கோக கோசியோெோத்தில் அடைந்திருக்குை் ததசிய தெரிைர ்ெதிலளிெ்புெ் 

ெடையின் 8-வது பிரிவு தெரிைர ் தைலோண்டையில் தனது சிறெ்த ெணிகளுக்கோக 

ததரந்்பதடுக்கெ்ெை்டிருக்கின்றது. 

 

பிரவசி தீரத்்த தரஷ்ன் பயாஜனா 

❖ பிரதைர ் சமீெதத்ில் புதுதில்லியில் பிரவசி தீரத்்த தரச்ன் தயோஜனோ என்ற திை்ைத்டதத் 
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துவக்கி டவத்திருக்கின்றோர.் 

❖ இதன் கீழ் ஒரு வருைத்திற்கு இருமுடற இந்தியோவில் உள்ள சையை் சோரந்்த ெகுதிகளுக்கு 

அரசு நிதியளிக்குை் சுற்றுலோவோக இந்திய வை்சோவளியினரின் ஒரு பிரிவினர ்அடழத்துக் 

பகோள்ளெ்ெடுவர.் 

❖ இதன் தகுதிக்கோன விதிகளின் கீழ், 45 முதல் 65 வயதிற்கு இடைெ்ெை்ை அடனதத்ு இந்திய 

வை்சோவளி ைக்களுை் இதற்கு விண்ணெ்பிக்க முடியுை். இதிலிருந்து ஒரு குழுவினர ்

ததரந்்பதடுக்கெ்ெடுவர.் 

❖ முதன்முடறயோன முன்னுரிடை விருெ்ெை், கிரீமித்தியோ நோடுகள் என்றடழக்கெ்ெடுை் 

பைோரீசியஸ், பிஜி, சுரினோை், கயோனோ, டிரினிைோை் ைற்றுை் பைோெோபகா ைற்றுை்  ஜடைக்கோ 

ஆகிய நோடுகடளச ்தசரந்்த ைக்களுக்கு அளிக்கெ்ெடுை். 

இம்ரபக்ஸ் 2018-19 

❖ இந்தியோ மியோன்ைர ் நோடுகளுக்கிடைதயயோன இருதரெ்பு இரோணுவெ் ெயிற்சியோன 

இை்பெக்ஸ் 2018-19 என்பதின் இரண்ைோவது ெதிெ்பானது  ைரியோனோவில் உள்ள சோந்தி 

ைந்திர ்இரோணுவ நிடலயத்தில் நடைபெற்றது. 

❖ இந்த கூைட்ுப் ெயிற்சியின் தநோக்கைோனது ஐ.நோ.வின் கீழ் அடைதிெ்ெடை 

நைவடிக்டககளில் ெங்கு பெறுவதற்கோக மியோன்ைர ் இரோணுவத்தினடர 

ெயிற்றுவிெ்ெதோகுை். 

❖ இந்திய ரோணுவைோனது ஐ.நோ. அடைெ்பின் நைவடிக்டககளில் ெணியோற்றுவதில் அதிக 

அனுெவங்கடளக் பகோண்ைது. தைலுை் உலகளவிலான அடைெ்பில் அதிக அளவில் 

வீரரக்டள அளிக்குை் நோைோகவுை் இெ்தியா உள்ளது. 

35-A சரத்திற்கு எதிரான வழக்கு ஏற்பதற்கான முடிவு 

❖ உசச்நீதிைன்றைோனது 35-A சரத்டத எதிரத்த்ுத் பதோைரெ்ெை்ை வழக்குகடள ஏற்ெது குறிதத்ு 

அதன் உைக்ுழு முடிபவடுக்குை் என அறிவிதத்ுள்ளது. 

 

❖ சரதத்ு 35-A ைற்றுை் சரதத்ு 370 ஆகியவற்றின் அரசியலடைெ்பு பசல்லுெடியோகுை் 

தன்டைடய எதிரத்த்ு We The Citizens எனுை் NGO-ஆனது ைனுத் தோக்கல் பசய்துள்ளது. 

❖ உைக்ுழு முடிவு என்ெது முடறயோன நீதிைன்ற நைவடிக்டககள் இல்லோைல் நீதிெதிகளின் 
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உைக்ுழுவிலிருந்து முடிபவடுதத்ு ஆடணகடள வழங்குை் நடைமுடறயோகுை். 

 

கடல் கண்காணி ்பு ் பயிற்சி (SEA VIGIL) 

❖ 26/11 தோக்குதல் ெடெ்து 10 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர ் இந்தியக் கைற்ெடையோனது அதன் 

மிகெ்பெரிய கைதலோரப் ெோதுகோெ்புப் ெயிற்சியோன இந்தியக் கைதலோரெ் ெகுதிகளுக்கோன 

கடல் கண்காணிப்புப் பயிற்சிறயத் பதோைங்கியுள்ளது. 

 

❖ இந்தியக் கைற்ெடையானது முன்னதோக ைோநிலங்கள் அளவில் கைதலோரப் ெோதுகோெ்புப் 

ெயிற்சிகடள ஆண்டுக்கு இருமுடற தைற்பகோண்ைது. 

❖ ஆனோல் முதன்முடறயோக அடனதத்ுக் கைதலோர ைோநிலங்கள், தீவு பிரததசங்கள் ைற்றுை் 

அடனதத்ு ைத்திய ைற்றுை் ைோநில அடைெ்புகளுை் இதில் ஈடுெடுத்தெ்ெைட்ுள்ளன. 

❖ இது 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுடற இந்தியக் கைற்ெடையால் நைத்தெ்ெடுை் முக்கிய 

தெோரக்்கள நிடலயிலோன முெ்ெடைெ் ெயிற்சியோன ை்தரோநபக்ஸ் (TROPEX) அளவிற்கு 

உருவோக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ 26/11 அன்று முை்டெயில் நடைபெற்ற தோக்குதலுக்குெ் பின்னர ் தைற்பகோள்ளெ்ெைை் 

நைவடிக்டககளின் பசயல்திறடன முழுடையோன அளவில் ைதிெ்பிடுவபத இதன்  

தநோக்கைோகுை். 

பிரவாசி பாரதிய சம்மன் விருதுகள் 2019 

❖ குடியரசுத ் தடலவர ் 2019 ஆை் ஆண்டிற்கோன பிரவாசி பாரதிய சம்மன் விருதுகடள 30 
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தெருக்கு வழங்கினோர.்  

❖ இந்த விருதுகளோனது வோரணாசியில் நடைபெற்ற பிரவாசி பாரதிய சம்மன் நிகழ்வில் 

வழங்கெ்ெைை்ன. 

❖ இந்த விருதானது பவளிநோைட்ு இந்தியரக்ளுக்கு வழங்கெ்ெடுை் மிக உயரந்்த விருதோகுை். 

❖ இந்த ைதிெ்புமிக்க விருதுகடள, 

o கீதோ தகோபிநோத ்– IMF-ன் தடலடை பெோருளோதோர நிபுணர.் 

o சந்திர தசகர ்மிஸ்ரோ – மூத்த அறிவியலோளர ் (2015 ஆை் ஆண்டு இந்திய அபைரிக்க 

அறிவியல் ைற்றுை் பதோழில்நுை்ெ உறவிற்கு கருவியோக பசயல்ெை்ைவர)் 

o கிரிஷ் ெந்த ் – ஐக்கிய அரசு அமீரகத்தில் நீரில் மூழ்கிய ெல இந்திய கைல் 

ைோலுமிகடள மீட்ெதில் கருவியோக பசயல்ெை்ை சமூக நலெ்ெணியோளர)் 

ஆகிபயார ்நபற்றுள்ளனர.் 

❖ 2003 லிருந்து 2015 வடர ஒவ்பவோரு ஆண்டுை் பிரவாசி பாரதிய சம்மன் ைோநோை்டில் 15 

விருதுகள் வழங்கெ்ெை்ைன.  

❖ 2015லிருந்து இெ்த ைோநோைோனது ஈராண்டுகளுக்கு ஒரு முடற நைத்தெ்ெடுகிறது. தைலுை் 

விருதுகளின் எண்ணிக்டக 30 ஆக உயரத்்தெ்ெைட்ுள்ளது. 

இந்தியா ஆப்பிரிக்கா களப்பயிற்சி 

❖ இெ்தியா ஆப்பிரிக்கா களப்பயிற்சியானது (Indian Africa Field Training Exercise-IAFTX) 2019 ைோரச் ்

18 முதல் 27 வடர புதனவில் நடைபெறவுள்ளது. 

❖ இந்த IAFXT கூைட்ுெ் ெயிற்சியோனது இந்தியோ ைற்றுை் 12 ஆெ்பிரிக்க நோடுகளுக்கிடைதய 

நைத்தெ்ெைவுள்ளது. 

❖ இந்த கூைட்ுெ்ெயிற்சியோனது ைனிதோபிைோன சுரங்க நைவடிக்டககள் ைற்றுை் கூைட்ு 

சைோதோன நைவடிக்டககளில் இராணுவங்கறள ஒருங்கிடணெ்ெடத தநோக்கைோகக் 

பகோண்டுள்ளது. 

❖ தைலுை் இந்த ெயிற்சியோனது ஐ.நோவின் அடைதிெ்ெடை நைவடிக்டககளுைன் 

ஒருங்கிடணக்குை் தநோக்கதத்ுைனும் நைத்தெ்ெடுகின்றது. 

இராணுவ விமானத்திற்கான உயிரி-ரஜட் எரிரபாருள் 

❖ முதன்டை ரோணுவ சோன்றளிெ்பு நிறுவனைோன, இரோணுவ ெறத்தல்நிடல ைற்றுை் 

சோன்றளிெ்பிற்கோன டையைோனது (Centre for Military Airworthiness and Certification-CEMILAC) 

உள்நோை்டிதலதய உற்ெத்தி பசய்யெ்ெைை் உயிரி எரிபெோருள்கடள இரோணுவ 

விைோனங்களுக்குப் ெயன்ெடுத்த அனுைதி அளிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த அனுைதியிடனயடுதத்ு இந்திய  விைோனெ் ெடையோனது தனது தெோக்குவரதத்ு 

விைோனை் ைற்றுை் பைலிகோெ்ைரக்ளில் உயிரி எரிபெோருடள ெயன்ெடுதத்ுை்  என 

எதிரெ்ோரக்்கெ்ெடுகிறது. 

❖ குடியரசு தின அணிவகுெ்பில் முதன்முடறயோக இந்திய விைோனெ்ெடையின் AN-32 ரக 

விைோனைோனது விக் & சைல்ஜ் அடைெ்புகளில் ('vic' & ‘satluj’ formation) ெறந்தது. இந்த 

பிரை்ைோண்ை நிகழ்வின் தெோது இதன் முன்னணி ெடதத்ுனர ்விைோனத்திற்கு வழக்கைோன 
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எரிபெோருள் ைற்றுை் உயிரி எரிபெோருள் கலந்த கலடவ ெயன்ெடுத்தெ்ெைை்து. 

❖ இந்த உயிரி எரிபெோருள்களோனது சத்தீஸ்கரில் ஜதப்ராெோ தோவரத்திலிருந்து பெறெ்ெைட்ு 

தைரோடூனில் உள்ள CSIR-IIP இன் (Council of Scientific & Industrial Research - Indian Institute of 

Petroleum) ஆய்வகத்தில் உருவோக்கெ்ெடுகிறது. 

ஒடிசா கடற்கறரப் பகுதியில் ஏவுகறண பசாதறன 

❖ ஒடிசோவின் கைற்ெரெ்பில் ஒரு தெோரக்் கெ்ெலிலிருந்து நீண்ை தூர தடரயிலிருந்து வோன்வழி 

இலக்குகடளத் தோக்குை் ஏவுகடண (Long Range Surface-to-Air Missile-LRSAM) பவற்றிகரைோக 

ெரிதசோதிக்கெ்ெைை்து. 

❖ இந்த LRSAM ஆனது பவற்றிகரைோக தோழ்தளத்தில் ெறக்குை் விைோன இலக்டகத் தோக்கி 

அழித்தது. 

❖ இந்த LRSAM ஆனது இந்தியோவின் DRDO, ைற்றுை் இஸ்தரலின் ஏதரோஸ்தெஸ் இண்ைஸ்ை்ரீஸ் 

ஆகிதயோரோல் கூை்ைோக உருவோக்கெ்ெை்ைது. 

❖ இந்த LRSAM ஆனது அரபிக் கைலில் நிறுத்தெ்ெைட்ுள்ள INS பசன்டனயின் பசயல்ெோைட்ு 

உள்ளடைெ்பிலிருந்து தசோதிக்கெ்ெை்ைது. 

ஜன் ஷிக்ஷான் சன்ஸ்தான்ஸ்க்கான புதிய விதிமுறறகள் 

❖ ஜன் ஷிக்ஷான் சன்ஸ்தான்ஸ்க்கான (Jan Shikshan Sansthans-JSS) புதிய வழிகோைட்ுதல்கடள 

திறன் தைை்ெோடு ைற்றுை் பதோழில் முடனதவோரக்்கோன அடைசச்கைோனது (MSDE - Ministry of 

Skill Development and Entrepreneurship) பவளியிைட்ுள்ளது. 

❖ புதிய விதிமுடறகளோனது ஜன் ஷிக்ஷான் சன்ஸ்தான்ஸ் அறமப்றப மீள் இயக்கை் 

நசய்யவும் புதத்ுயிரூட்டறல தைற்பகோள்வதற்கோன MSDE-ன் முயற்சியின் ஒரு 

ெகுதியோகவும் பவளியிைெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ விதிமுடறகளின் சிறெ்ெை்சங்களோவன: 

o கற்பித்தடல தைை்ெடுதத்ுவதற்கோக பதசிய அளவில் திறறம தகுதி 

கட்டறமப்பிற்காக JSS திட்டம் மற்றும் பாடத்திடட்த்றத சீரறமத்தல். 

o ைோவை்ை நிரவ்ோகத்திற்கு கூடுதல் பெோறுெ்புறடறம ைற்றுை் சுதந்திரை் அளிெ்ெதன் 

மூலை் JSS –ன் அதிகோரங்கடளப் ெரவலோக்குதல். 

❖ JSS ஆனது கல்வியறிவற்தறோர,் புதிதோக கற்தறோர ் ைற்றுை் ெள்ளிக்கல்வியில் 

இடைநின்தறோர ் ஆகிதயோருக்கு திறடைகடள அடையோளை் கோண்ெதன் மூலை் 

அவரக்ளின் ெகுதிகளில் பதறவ இருக்கும் பதோழில்முடறப் ெயிற்சிகடள அளிெ்ெதற்கும் 

ெிறுவப்படுகின்றன. 

தன்னாட்சி ஆறணயங்களுக்கு அதிகாரம்  

❖ வைகிழக்கு இந்தியோவில் 6-வது அை்ைவடணயின் கீழ் உள்ள 10 தன்னோை்சி ைன்றங்களின் 

பெோருளோதோர ைற்றுை் பசயலோக்க அதிகோரை் ஆகியவற்டற அதிகரிெ்ெதற்கோன 

அரசியலடைெ்புத் திருத்தத்திற்கு ைத்திய அடைசச்ரடவ ஒெ்புதல் அளிதத்ுள்ளது.  

❖ நிதி ஆடணயைோனது இந்த தன்னோை்சி ைன்றங்களுக்கு நிதி ஆதோரங்கடள ெகிரந்்தளிக்க 

ெரிந்துடர பசய்யுைோறு கை்ைோயெ்ெடுத்தெ்ெடுை். 
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❖ இதுவடர இந்த தன்னோை்சி ைன்றங்களோனது குறிெ்பிைை் திை்ைங்களுக்கோன 

நிதியுதவிகளுக்கோக ைத்திய அடைசச்கங்கள் ைற்றுை் ைோநில அரசுகடளச ்சோரந்்துள்ளது. 

❖ அஸ்ஸோை், மிதசோரை், திரிபுரோ ஆகிய 6-வது அைை்வடணயில்  உள்ள ைோநிலங்களில் உள்ள 

கிரோைங்கள் ைற்றுை் நகரோை்சிகளில் குடறந்தெைச்ம் 1/3 இைங்கள் ைகளிருக்கு ஒதுக்கீடு 

பசய்யெ்ெடுை். 

❖ இந்த சை்ைத ் திருத்தைோனது கூடுதலோக 30 துடறகடள கீழ்க்கோணுை் ைன்றங்களுக்கு 

ைோற்ற முற்ெடுகிறது. 

o கரப்ி ஆங்க்லோங் பிரோந்திய தன்னோை்சி சடெ ைற்றுை் 

o அஸ்ஸோமின் திைோ ைதசோ பிரோந்திய தன்னோை்சி ைன்றை்  

❖ முன்பைோழியெ்ெை்ை இதத்ிருத்தங்களோனது, ததரந்்பதடுக்கெ்ெைை் கிரோைெ்புற, நகரோை்சி 

சடெகளுக்கு ைக்களோை்சிடய கீழ்நிடல வடர உறுதிெ்ெடுதத்ுவதற்காக 

வழங்கெ்ெடுகின்றன. 

❖ அஸ்ஸோை், மிதசோரை் ைற்றுை் திரிபுரோ ஆகிய ைோநிலங்களின் ததரத்ல் 

ஆடணயங்களோனது இந்த தன்னோை்சி ைன்றங்கள், கிரோைெ்புற ைற்றுை் நகரோை்சி 

சடெகளுக்கோன ததரத்ல்கடள நைதத்ுை்.  

நாடு முழுவதும் றகவிடப்பட்ட விமான தளங்கறள புதுப்பித்தல் 

❖ விைோன இடணெ்புகடள வலுெ்ெடுதத்ுவதற்கோக நோபைங்கிலுை் உள்ள 400 டகவிைெ்ெைை் 

விைோன தளங்கடளப் புதுப்பிக்கவுை் தைை்ெடுத்தவுை் ைத்திய அரசு முடிவு பசய்துள்ளது. 

❖ ஜாரக்்கண்டட்ின் தல்பூம்காரக்்கில் உள்ள அத்தறகய றகவிடப்பட்ட விமான 

தளநமான்றற தைை்ெடுதத்ுவதற்காக புரிெ்துணரவ்ு ஒப்பெ்தநமான்றில் 

றகநயழுத்திட்டதன் மூலம் ொட்டில் இத்திடட்த்றத நசயல்படுத்த நதாடங்கிய முதல் 

மாெிலமாக ஜாரக்்கண்ட ்மாறியுள்ளது. 

உலகின் மிக நீளமான விறரவுப் பாறத 

❖ கங்கோ விடரவுெ் ெோடதடய கைட்ுைோனை் பசய்வதற்கு உத்தரெ் பிரததச அரசு ஒெ்புதல் 

அளிதத்ுள்ளது. 

❖ தைலுை் இந்த ெோடதயோனது உலகின் மிக நீளைோன விடரவுெ் ெோடதயோக இருக்குை் 

எனவுை் அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த விடரவுெ் ெோடதயோனது பிரயோக்ரோஜ் (அலகோெோத்) எனும் ெகரிலிருந்து தைற்கு 

உத்திரெ் பிரததசதத்ிற்கு சிறந்த இடணெ்டெ அளிக்குை். 

❖ இந்தியோவில் உள்ள சோடலகள் அடைெ்பில் விடரவுெ் ெோடத என்பது உயர ் தரமான 

சோடலகளோகுை். 

❖ ைத்திய சோடலெ் தெோக்குவரதத்ு ைற்றுை் பநடுஞ்சோடலத் துடற அடைசச்கத்தின் கீழ் 

உள்ள ததசிய பநடுஞ்சோடலத் துடற ஆடணயைோனது விடரவுெ் ெோடதகளின் 

கைட்ுைோனை் ைற்றுை் ெரோைரிெ்பிற்குப் பெோறுெ்புடையதோகுை். 

மக்கள் பிரதிநிதித்துவச ்சட்டம் 1951-ல் திருத்தங்கள் 

❖ இந்திய ததரத்ல் ஆடணயைோனது (ECI – Election Commission of India) 1951 ஆம் ஆண்டு மக்கள் 
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பிரதிெிதித்துவச ்சை்ைதத்ில் சில திருத்தங்கடள தைற்பகோள்ள முயல்கிறது. 

❖ இது ததரத்ல் பதோைங்குவதற்கு முன்னதோன கடைசி 48 ைணி தநரங்களுக்கு அசச்ு 

ஊைகங்கள், சமூக வடலதளங்கள் ைற்றுை் டிஜிைை்ல் தளங்கள் வழியோக அரசியல் 

விளை்ெரங்கள் பசய்வதற்குத் தடை விதிக்கிறது. 

❖ 1951 ஆம் ஆண்டின் மக்கள் பிரதிெிதிதத்ுவச ் சட்டத்தின் பிரிவு 126 ஆனது பதரத்ல் 

நதாடங்குவதற்கு முன்னதாக 48 மணி பெரத்திற்கு (அறமதி காலத்தில்) எெ்தநவாரு 

மின்னணு ஊடகமும் அரசியல் விளம்பரங்கறள ஒளிபரப்பு நசய்வறதத் தறட 

நசய்கிறது.  

❖ தைலுை் ECI ஆனது கறடசி 48 ைணி  தநரத்தில் பசய்தித் தோள்களில் பவளியிைெ்ெடுை் 

பிரசச்ோரத் தகவல்களுக்கு முன் சோன்றிதழ் பெறுவடதக் கைை்ோயைோக்கியுள்ளது. 

 

புதிய ரதாழில் நுட்பங்கள் மீதான கூடுறக  

❖ ததசிய தகவல் டையத்தின் பதோழில்நுை்ெ ஆதலோசடனக் குழுவோனது புதுபைல்லியில் 

இரண்டு நோள் பதோழில்நுை்ெ கூடுடகடயத் பதோைங்கி டவத்தது. 

❖ இந்த கூடுடகயின் கருத்துரு "அடுத்த தடலமுடற ஆளுடைக்கோன பதோழில்நுை்ெங்கள்" 

என்ெதோகுை். 

❖ இந்த கூடுடகயோனது டிஜிைை்ல் பதோழில்நுை்ெத்தின் ெத்தோண்டு கோலத்திற்குள்ளோன 

முதல் நைவடிக்டகயோகவுை் டிஜிை்ைல் இந்தியோடவ தநோக்கிய ெோடதடய விரிவோக்கை் 

பசய்வதோகவுை் கருதெ்ெடுகிறது. 

 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

சீன பண மதிப்பில் “பாண்டா பத்திரங்கள்” - பாகிஸ்தான் 

❖ சீனோவின் மூலதனச ்சந்டதயிலிருந்துக் கைன்கறளத் திரடட்ுவதற்கோக முதன்முடறயோக 

பரன்மின்பி என்ற ெணத்தின் ைதிெ்பிலோன ெத்திரங்கடள (ெோண்ைோ ெத்திரங்கள்) வழங்க 

ெோகிஸ்தோன் அடைசச்ரடவ ஒெ்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

❖ இதன் மூலை், அபைரிக்கோவின் ைோலர ் ைதிெ்பிற்கு நிகரோக சீனோவின் ெண ைதிெ்டெப் 

ெயன்ெடுதத்ுவதற்கோக பாகிஸ்தான் ஒரு ெடி முன்தனோக்கி நகரந்்துள்ளது. 

❖ இந்த ெத்திரங்கள், மூலதனச ் சந்டத திரடட்ு முதலீை்ைோளர ் அடிப்பறடறய 

விரிவுபடுத்தவும் சீனோவின் ெணைதிெ்ெோன பரன்மின்பியின் மதிப்றப உயரத்த்ுவதற்கு 
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ஒரு ஆதோரைோகவுை் அரசோங்கத்திற்கு உதவுகின்றது.  

 

❖ இதடன நடைமுடறெ்ெடுதத்ுவதன் மூலை் பெய்ஜிங்குைனோன விரிவான  வரத்்தகெ் 

ெற்றோக்குடறக்கு ெோகிஸ்தோன் நிதியளிக்க முடியுை். 

GAFA வரி அறிமுகம் 

❖ ஐதரோெ்ெோவில் நசய்யப்படும் பெருைளவு வரத்்தகங்களில் உலகளோவிய பெரு 

நிறுவனங்கள் தங்களது வரிகடள அவரக்ள் நியோயைோக பசலுதத்ுவடத உறுதி 

பசய்வதற்கோக பிரோன்ஸ் நோைோனது புதிய GAFA என்ற  வரிடய அறிமுகெ்ெடுத்தியுள்ளது. 

❖ கூகுள், ஆெ்பிள், தெஸ்புக் ைற்றுை் அபமசோன் தெோன்ற பெரிய இடணயதள ைற்றுை் 

பதோழில்நுை்ெ நிறுவனங்களின் முதல் எழுதத்ுகளிலிருந்து இெ்பெயர ்சூைை்ெ்ெைட்ுள்ளது. 

ரஜரம்னி – ரடன்மாரக்் சாறல மற்றும் ரயில் வழி சுரங்க ் ாளத 

❖ சுற்றுசச்ூழல் ெோதிெ்பு சை்ெந்தெ்ெை்ை எதிரெ்்புகள் உள்ள தெோதிலுை்  பஜரை்னி ைற்றுை் 

பைன்ைோரக்்டக இடணக்குை் இரயில் ைற்றுை் சோடல சுரங்கெ் ெோடதக்கு பஜரை்ோனிய 

அதிகோரிகள் ஒெ்புதல் அளிதத்ுள்ளனர.் 

 

❖ இதற்கு ஐபராப்பிய ஒன்றியத்தால் பகுதியளவில் ெிதியுதவி அளிக்கப்படுகிறது.  

❖ 19 கி.மீ. நீளமுடைய இந்த பெை்ைோரன்்பெல்ை் இடணெ்ெோனது பைன்ைோரக்்கின் 

தலோலோண்ை் தீடவயுை் பஜரை்னியின் பெை்ைோரன்் தீடவயுை் இடணக்கின்றது. இதன் 

ெணிகள் 2024-ல் நிடறவடைய உள்ளது. 

❖ இதன் ெணிகள் நிடறவடைந்தோல் இதுதவ உலகின் மிக நீளைோன சோடல ைற்றுை் இரயில் 

வழி சுரங்கெ் ெோடதயோக இருக்குை். 



•   
•    
 
 
 
 

70 
 

  

UNSC-ன் தற்காலிக உறுப்பினரக்ள் 

❖ ஐ.நோ. பெோதுச ் சடெயின் ெோதுகோெ்பு அடவயின் தற்கோலிக உறுெ்பினரக்ளோக 

கீழ்க்கோணுை் 5 நோடுகள் பெோறுெ்தெற்றுள்ளன. 

o பெல்ஜியை் 

o பைோமினியன் குடியரசு 

o பஜரை்னி 

o இந்ததோதனஷியோ 

o பதன் ஆெ்பிரிக்கோ 

❖ இந்த 5 நோடுகளுை் 2019 ஜனவரி 1 முதல் அடுத்த இரண்டு ஆண்டு கோலத்திற்கு பாதுகாப்பு 

அடவயில் உறுெ்பினரக்ளோக இருக்குை். 

 

❖ பைோமினியன் குடியரசோனது முதன்முடறயோக ெோதுகோெ்பு அடவயில் 

ததரந்்பதடுக்கெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ பெோலிவியோ, எத்திதயோப்பியோ, கஜகஸ்தோன், பநதரல்ோந்து ைற்றுை் ஸ்வீைன் ஆகிய 5 

நோடுகள் 2018 டிசை்ெர ் 31 ஆை் தததி தனது 2 வருை கோலத்டத முடித்த இைத்திடன இந்த 

நோடுகள் நிரெ்பியுள்ளன. 

 

ஆசியா மறுசீரறமப்பு முன்முயற்சி சட்டம் 

❖ ஆசிய ைறுசீரடைெ்பு முன்முயற்சி சை்ைத்தில் அபைரிக்க அதிெர ் பைோனோல்டு டிரை்ெ் 

டகபயழுத்திைட்ுள்ளோர.் 

❖ இந்தச ்சை்ைைோனது அபைரிக்கோவின் ெோதுகோெ்பு, பெோருளோதோர நலன்கள் ைற்றுை் இந்ததோ 

ெசிபிக் பிரோந்தியங்களின் விழுமியங்கள் ஆகியவற்டற அதிகரிெ்ெதற்கோக ஒரு 

ென்முகெ்ெடுத்தெ்ெை்ை அபைரிக்க யுக்திடய உருவோக்குகிறது. 



•   
•    
 
 
 
 

71 
 

  

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் 

❖ இந்தச ் சை்ைைோனது கிழக்கு ைற்றுை் பதன்கிழக்கு ஆசியோவில் உள்ள அபைரிக்கத் 

திை்ைங்களுக்கு 1.5 பில்லியன் ைோலர ்வறர பசலவிை அங்கீகாரம் வழங்குகிறது. 

❖ அதிகெைச் அழுத்தை் ைற்றுை் இடணெ்து நசயல்படுதல் ஆகியவற்றின் மூலைோக 

வைபகோரியோடவ சைோதோனைோன அணு ஆயுதைற்ற நோைோக ைோற்றுவதற்கோன பகோள்டக 

இலக்குகடள இசச்ட்டம் நிறுவுகிறது. 

❖ டதவோனுக்கு வழக்கைோன ஆயுத விற்ெடன ைற்றுை் டதவோனுக்குை் அபைரிக்காவிற்கும் 

இடைதயயோன உறடவ தைை்ெடுதத்ுவதற்கான  ஆதரடவ இசச்ட்டம் பவளிெ்ெடுதத்ுகிறது. 

பஞ்ச ்தீரத்் தளம் பதசிய பராம்பரியமாக அறிவிப்பு 

❖ வைதைற்கு ெோகிஸ்தோனில் உள்ள டகெர ்ெக்துன்க்குவோ ைோகோண அரசோனது பெஷோவரில் 

உள்ள ெண்டைய இந்து சைய தளைோன ெஞ்ச ் தளத்டத ததசிய ெோரை்ெரிய தளைோக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 

❖ ெக்துன்க்குவோ ைோகோண (KP - Khyber Pakhtunkhwa) பதோல்லியல் இயக்குநரகை் ைற்றுை் 

அருங்கோை்சியகை் ஆகியறவ KP 2016 பதோல்பெோருளியியல் சை்ைத்தின் கீழ் இந்த 

அறிவிெ்டெ பவளியிைட்ுள்ளன.  

❖ இந்த தகோயிலில் உள்ள 5 குளங்களின் மூலைோக ெஞ்ச ்தீரத்் எனும் இந்த பெயறர அத்தளம் 

பெற்றது. 

புதிய அறமதி ஒப்பந்தம் 

❖ ஏைனின் அதிெர ் அெ்திரெ்பு ைன்சூர ் நெௌதியின் ெடைகளுக்குை் ஏைனின் பைளதி 

கிளரச்ச்ியாளரக்ளுக்குை் இடைதயயோன தெோர ் நிறுத்த ஒெ்ெந்தை் டிசை்ெர ் 18 அன்று 

துடறமுக நகரைோன தைோதிைோவில் அைலுக்கு வந்தது. 

❖ இந்த ஒெ்ெந்தைோனது ஸ்ைோக்பொமில் ஐ.நோ. சடெ நடுவரோக ஈடுபடட்ு நடைபெற்ற ஒரு 

பபசச்ுவாரத்்றதயில் றவதத்ு டகபயழுத்தோனது. 

❖ இந்த ஒெ்ெந்தத்தின்ெடி 21 நோைக்ளில் அடனத்து சண்டையிடுெவரக்ளுை் 
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தைோதிடாவிலிருந்து திருை்ெ தவண்டுை். 

❖ அடைதி நிடலடய தைற்ெோரட்வயிடுவதற்கோக அரசு ைற்றுை் கிளரச்ச்ியோளரக்ளின்  

பிரதிநிகளின் கண்கோணிெ்புக் குழுடவ ஐ.நோ.  கண்கோணிெ்ெோளரக்ள் அடைெ்ெர.்   

பணச ்சலறவ தடுப்பு மபசாதா - ஈரான் ஒப்புதல் 

❖ சைதயோசிதக் குழு என்று அறியெ்ெடுை் ஈரோனியக் குழு வியோெோரத்டத எளிடையோக்கிை 

ெணச ்சலடவத ்தடுெ்பு ைதசோதோவிடன நிடறதவற்றி இருக்கின்றது. 

❖ இது நிதிநிடல பசயல்ெோைட்ுெ் ெணியின் தரநிடலகதளோடு ஒதத்ுெ் தெோகுை் வடகயில் 

இருக்குை். 

❖ இது அபைரிக்கத் தடைகளின் ெோரட்வயில் பவளிநோைட்ு வரத்்தகத்டத 

எளிடையோக்கிைவுை், ஈரோடன சரவ்ததச விதிமுடறகதளோடு பெோருந்திெ் தெோகுை் 

வடகயில் ைோற்றிைவுை் எண்ணுை் வடகயில் தைற்பகோள்ளெ்ெை்ை சீரத்ிருத்தங்களுக்கோன 

ஒரு மிகெ்பெரிய நைவடிக்டகயோகக் கருதெ்ெடுகிறது. 

❖ நிதிநிடல பசயல்ெோைட்ுெ் ெணி என்ெது ெணச ்சலடவக்குை் தீவிரவோத நிதியளிெ்பிற்குை் 

எதிரோக தெோரிடுவதில் முக்கியதத்ுவை் அளிக்கின்ற  நோடுகளுக்கிடைதயயோன ஒரு 

அடைெ்ெோகுை். 

❖ இந்த அடைெ்பின் தடைப் ெை்டியலில் வைபகோரியோவுைன் தசரந்்து ஈரோன் ைைட்ுதை 

இருக்கின்றது. 

பதவிறய துறந்த முதல் மபலசிய அரசர ்

❖ ைதலசிய வரலோற்றிதலதய முதன் முடறயோக தனது 5 வருை ெதவிக் கோலை் முடிவடையுை் 

முன்னதர ைதலசியோவின் அரசரோன ஐெ்தாம் சுல்தோன் முகைது தனது 15வது யோங் டி-

பெரட்ுவோன் அதகோங் என்ற ெதவியிலிருெ்து விலகியுள்ளோர.் 

 

❖ ைதலசியோவின் சுழற்சி முடறயிலோன முடியோைச்ி அடைெ்பின் கீழ், ஒரு அரசர ்9 ைதலசிய 

அரசக் குடுை்ெங்களிலிருெ்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒவ்நவாருவரோகத் 

ததரந்்பதடுக்கெ்ெடுவார.் 

❖ அடுத்த அரசரின் ததரவ்ோனது, அடனதத்ு 9 அரசக் குடுை்ெத்தினறரயும் இறணதத்ு 

உருவோக்கெ்ெை்ை அரசரக்ள் குழுவினோல் வோக்பகடுெ்பு முடறயில் ததரவ்ு பசய்யெ்ெடும். 
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உலக வங்கியின் தறலவர் ராஜினாமா 

❖ 2022-ல் முடிவடையுை் ெதவிக் கோலத்திற்கு மூன்றடர ஆண்டுகளுக்கு முன்னதர வருை் 

பிெ்ரவரி 1 ஆை் தததி உலக வங்கியின் தடலவரோன ஜிை் தயோங் கிை் ெதவி விலகுகிறோர.் 

❖ இவர ் 2012 ஆை் ஆண்டில் உலக வங்கியின் தடலவரோக முன்னோள் அபைரிக்க அதிெர ்

ெரோக் ஒெோைோவால் நியமிக்கப்பட்டார.் 

❖ இரண்ைோவது 5 ஆண்டு கோலத்திற்கு வங்கியின் வோரியத்தினோல் 2017 ஆை் ஆண்டில் 

மீண்டுை் நியமிக்கெ்ெைை்ோர.்  

❖ கிை்மின் தடலடையிலோன உலக வங்கியோனது 2030க்குள் தீவிர வறுடைடய அகற்றுவடத 

இலக்கோக அடைதத்ிருெ்தது. 

❖ உலக வங்கியின் தடலடை பசயல் அதிகோரியோன கிறிஸ்ைோலினோ ஜோரஜ்ிவோ கிம்மின் 

பதவி விலகுவறதத் நதாடரெ்்து பிெ்ரவரி 1ஆை் தததிக்குப் பின்னர ் இடைக்கோலத் 

தடலவரோக ெணியோற்றுவோர.் 

ஆடக்டத்தல் மீதான உலகளாவிய அறிக்றக 

❖ தெோடதெ் பெோருைக்ள் ைற்றுை் குற்றங்கள் மீதோன ஐ.நோ. அலுவலகைோனது அண்டையில் 

ஆைக்ைத்தல் மீதோன உலகளோவிய அறிக்டகடய பவளியிைட்ுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்டகயின்ெடி பைோத்த கைத்தல்களில் 30% அளவில் குழந்டதகள் 

கைத்தெ்ெடுகின்றனர.் தைலுை் சிறுவரக்டள விை சிறுமிகள் அதிக அளவில் 

கைத்தெ்ெடுகின்றனர.் 

❖ இந்த அறிக்டகயோனது கைெ்த 73 ஆண்டுகளில் இல்லோத அளவிற்கு 2016 ஆை் ஆண்டில் 

ஐ.நோவின் நிறுவனங்களில் ஆைக்ைத்தல்கள் ெதிவு பசய்யெ்ெைட்ுள்ளதோக 

பதரிவிக்கின்றது. 

❖ ெோலியல் சுரண்ைல்களுக்கோக கைத்துவது ஐதரோெ்பிய நோடுகளில் மிகவுை் ெரவலோக 

உள்ளது. 

❖ ஆெ்பிரிக்க துடண சைோரோ ெகுதிகள் ைற்றுை் ைத்திய கிழக்கு ெகுதிகளின் கை்ைோய 

பதோழிலோளர ்முறற சை்ை விதரோதைோன வரத்்தகத்திற்கு முக்கிய கோரணியோகுை். 

கவுதமாலாவில் தண்டளனகளுக்கு எதிரான சரவ்பதச ஆறணயம்  

❖ கவுதைோலோவில் அந்நோைட்ு அதிெர ் ஜிை்மி பமாரபலஸ் சமீெத்தில் தண்ைடனகளுக்கு 

எதிரோன சரவ்ததச ஆடணயத்திற்கு எதிரோன உரிடைக் கை்ைடளயிடன முடிவுக்கு 

பகோண்டு வருவது ெற்றி அறிவித்திருக்கின்றோர.் 

❖ இந்த தண்ைடனகளுக்கு எதிரோன சரவ்ததச ஆடணயைோனது ஜெ்ெோனிய பைோழியில் 

சுருக்குெ் பெயரோக சிசிக் என்று அறியெ்படுை். 
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❖ ஆனோல் கவுதைோலோவின் அரசியலடைெ்பு நீதிைன்றை் ஐக்கிய நோடுகள் அடைெ்புைன் அரசு 

பசய்து பகோண்ை ஒெ்ெந்தத்டத ஒருதடலெ் ெைச்ைோக முடிவுக்குக் பகோண்டு வருை் 

ஜனோதிெதியின் முடிவிடனத் தற்கோலிகைோக ரதத்ு பசய்திருக்கின்றது. 

❖ கவுதைோலோவில் உள்ள தண்ைடனகளுக்கு எதிரோன சரவ்ததச ஆடணயை் அந்நோை்டில் 

ஏற்ெை்ை கடுடையோன குற்றங்கள் ெற்றி ஆரோய்ந்து விசோரிக்க ஏற்ெடுத்தெ்ெை்ை ஒரு 

சரவ்ததச அடைெ்ெோகுை். 

ஜனநாயக குறியீட்டுத் தரவரிறச 2019 

❖ ஐந்து விரிவோன பிரிவுகளில் 60 குறியீடுகள் மூலை் 167 நோடுகடளத் தரவரிடசெ்ெடுதத்ுை் 

ஜனநோயக குறியீைட்ுத் தரவரிடசடயப் பெோருளோதோர நுண்ணறிவுெ் பிரிவு பவளியிைட்ு 

இருக்கின்றது. 

❖ இந்த தரவரிடச முழுடையோன ஜனநோயகை், குடறெோடுள்ள ஜனநோயகை், கலெ்பு 

ஆை்சிமுடற, சரவ்ோதிகோரை் என ஏததனுை் ஒரு வடகயில் ஒவ்பவோரு நோைட்ையுை் 

வடகெ்ெடுதத்ுகின்றது. 

❖ 7.23/10 என்ற ைதிெ்பெண்ணுைன் இந்தியோவோனது 41வது இைத்தில் 

டவக்கெ்ெைட்ிருக்கின்றது. தைலுை் இது குடறெோடுள்ள ஜனநோயகை் என்ற பிரிவில் 

டவக்கெ்ெைட்ிருக்கின்றது. 

❖ ஒைட்ுபைோத்த ஆசிய-ெசிபிக் பிரோந்தியத்தில் ஆஸ்திதரலியோ ைற்றுை் நியூசிலோந்து 

ஆகியன ைைட்ுதை முழுடையோன ஜனநோயக நோடுகளோகுை். 

❖ இந்த ஜனநோயகக் குறியீைட்ுத ்தரவரிடசயின் சில முக்கிய தகவல்கள் பின்வருமாறு  

o உலகின் 4.5 சதவிகித ைக்கள் ைைட்ுதை முழுடையோன ஜனநோயகத்தில் 

வசிக்கின்றனர.் 

o முதல் முடறயோக மூன்று வருைங்களில் 2018 ஆை் ஆண்டில் ஒைட்ுபைோத்த உலகின் 

ைதிெ்பெண்  நிடலயோக இருக்கின்றது. 

o 2017 ஆை் ஆண்டில் பெற்ற ைதிெ்பெண்கடள ஒெ்பிடுை்தெோது 42 நோடுகள் தங்கள் 

தரவரிடச ைதிெ்பெண்களில் சரிவிடன சந்தித்திருக்கின்றன. தைலுை் 48 நோடுகள் 

தங்கள் ைதிெ்பெண்டண அதிகரித்திருக்கின்றன. 

o இத்தரவரிடசயில் அரசியல் ெங்தகற்பு என்ெது மிகவுை் முன்தனற்றை் ஏற்ெைட்ுள்ள 

பிரிவோகுை். 



•   
•    
 
 
 
 

75 
 

  

டாடா எஃகு நிறுவனத்தின் ரநதரல்ாந்து ஆறல - எதிரக்ால ரதாழிற்சாறல 

❖ உலகப் பெோருளோதோர ைன்றைோனது (WEF - World Economic Forum) ைோைோ எஃகு நிறுவனத்தின் 

நெதரல்ாெ்தில் உள்ள Ijmuiden ஆடல ைற்றுை் 6 இதர ஆடலகடள “உற்ெத்தி கலங்கடர 

விளக்கங்கள்” என்று உயர ் நதாழில்நுட்பமுறடய  உற்ெத்தித் திை்ைங்களோக 

அங்கீகரித்திருக்கின்றது.   

❖ ைோைோ எஃகு ெிறுவனம் பவற்றிகரைோன எதிரக்ோலத்திற்குத் பதறவப்படும்  மிகவுை் 

தைை்ெை்ை பதோழில்நுை்ெங்கடள ஒருங்கிடணத்து ஏற்றுக் பகோண்டுள்ளது. தைலுை் இது 

நிதி ைற்றுை் பசயல்ெோைட்ுத் தோக்கத்டதயும்  ஏற்ெடுதத்ுகிறது.  

❖ 2018 ஆை் ஆண்டில் ஆயிரத்திற்குை் தைற்ெை்ை பதோழிற்சோடலகடள ைதிெ்பிடுறகயில், இது 

WEF அறமப்பின் புகழ்பெற்ற சமூகத்தில் இடணந்துள்ளது. 

❖ 2017 ஆை் ஆண்டு உலகப் பெோருளோதோர ைன்றைோனது உற்ெத்திக்கோன எதிரக்ோலத்டத 

உருவோக்குதல் என்ற முன்பனடுெ்பின் கீழ் முன்னணி அறிவுசோர ் உற்ெத்தி 

நிறுவனங்களின் (கலங்கடர விளக்கங்கள்) ஒரு வடலயடைெ்டெ அடைத்துள்ளது.  

❖ இது உற்ெத்தித ் துடறயில் அறிவுெ் ெரிைோற்றத்டத அனுைதிக்கிறது. தைலுை் இது 

உற்ெத்தித் துடறயில் “நோன்கோை் பதோழிற்புரை்சிகளுக்கோன” ெகுதிகளில் 

ஒதத்ுடழெ்டெயும் ஊக்குவிக்கிறது. 

மனித உரிளமகள் சதாளலக்காட்சி 

❖ லண்டனில் மனித உரிறமகளுக்காக அரப்்பணிக்கப்படட் உலகின் முதல் 

நதாறலக்காட்சி அறலவரிறச ஆரம்பிக்கப்படட்து. 

❖ இது சரவ்பதச மனித உரிறமகள் கண்காணிப்பகத்தால் (International Observatory of Human 

Rights - IOHR) ெிறுவப்படட்து. 

G77 குழுவின் தறலறமப் பதவியில் பாலஸ்தீனம் 

❖ G77 குழுவின் தடலடைெ் ெதவிடய எகிெ்திய அரபுக் குடியரசிைமிருந்து ெோலஸ்தீனை் 

டகெ்ெற்றி இருக்கின்றது. 

❖ ெோலஸ்தீனத்டத G77 குழுவின் தடலடைெ் ெதவியில் 2019 ஆை் ஆண்டில் ததரந்்பதடுெ்ெது 

என்ற முடிவு அக்குழுவின் உறுெ்பு நோடுகளின் பவளியுறவுத் துடற அடைசச்ரக்ளோல் 2018-

ை் ஆண்டு பசெ்ைை்ெர ்ைோதை் எடுக்கெ்ெைை்து. 

❖ 2018 ஆை் ஆண்டு அக்தைோெர ் ைோதத்தில் ஐக்கிய நோடுகள் பெோதுச ் சடெயானது 

ெோலஸ்தீனத்டத கூடுதல் சலுடககள் ைற்றுை் உரிடைகள் டவதத்ுக் பகோள்ளச ்பசய்திடுை் 

ஒரு தீரை்ோனத்டத அங்கீகரிதத்ு உள்ளது. 

 

❖ ெோலஸ்தீனை் ஐக்கிய நோடுகளின் உறுெ்பு நோடு கிடையோது. ஆனோல் அது வோடிகன் புனித 

நகரத்டதெ் தெோன்று உறுெ்பினரல்லோத ெோரட்வயோளர ்தகுதிடயெ் பெற்றிருக்கின்றது. 

❖ G77 என்ெதின் தடலடைெ் ெதவி (ஆெ்பிக்கோ, ஆசிய ெசிபிக், லத்தீன் அபைரிக்கோ ைற்றுை் 
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கரீபியன் ஆகியவற்றுக்கு இடைதய) புவியியல் ரீதியோன சுழற்சி முடறயின் 

அடிெ்ெடையில் அடைந்திருக்கின்றது. பதரெ்்நதடுக்கப்படும் ொடு இெ்ெதவியில் ஒரு 

வருைத்திற்கு ெீடிக்கும்.  

❖ G77 என்ெது ஐக்கிய நோடுகள் சடெயில் உள்ள (சீனோ உள்ெை) 134 வளருை் நோடுகளின் ஒரு 

கூை்ைணியோகுை். 

❖ ஐக்கிய நோடுகள் வரத்த்கை் ைற்றுை் வளரச்ச்ியின் மீதோன ைோநோை்டில் (United Nations 

Conference on Trade and Development - UNCTAD) 1964 ஆை் ஆண்டு ஜூன் ைோதை் 15-ை் தததி 77 

நோடுகளின் கூைட்ுத் தீரை்ோனை் மூலைோக G77 உருவோக்கெ்ெை்ைது.  

இந்தியா ஆஸ்திபரலியா சுரங்கப் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் 

❖ ைத்திய அடைசச்ரடவ இரு நோடுகளிலுை் சுரங்கெ் ெோதுகோெ்டெ தைை்ெடுத்திை 

ஆஸ்திதரலியோவின் குயின்ஸ்லோந்து ைோகோணதத்ுைன் ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒெ்ெந்தத்தில் 

டகபயழுத்திடுவதற்கு தனது ஒெ்புதடல அளித்திருக்கின்றது. 

❖ இந்த ஒெ்ெந்தை் ஒரு ஒத்துடழெ்டெ பின்வருெவரக்ளிடைதய ஏற்ெடுதத்ுை். அவரக்ளோவன: 

o சுரங்கை் ததோண்டுவதற்கு அனுைதி அளிெ்ெதற்குை் சை்ைெ் ெோதுகோெ்டெ உறுதி 

பசய்வதற்குை் பெோறுெ்ெோன இந்திய அரசுத ் துடறயோன சுரங்கெ் ெோதுகோெ்பின் 

இயக்குநர ்பஜனரல் 

o சுரங்கங்களின் நிடலடய தைை்ெடுத்திைவுை், ெணியோளரக்ளுக்குெ் ெோதுகோெ்புெ் 

ெயிற்சியிடன ஏற்ெடுத்திைவுை் ெணியோற்றிடுை் ஆஸ்திதரலிய ஆரோய்சச்ிக் 

குழுைைோன சுரங்கத்தில் ெோதுகோெ்பு, தசோதடன ைற்றுை் ஆரோய்சச்ி டையை். 

❖ இந்த இரண்டு குழுக்களுை் ெோதுகோெ்பு தைலோண்டை முடறடய ஏற்ெடுத்தவுை், சிறந்த 

ெோதுகோெ்பு முடறகளில் ெணியோளரக்ளுக்குெ் ெயிற்சி அளித்திைவுை், கருத்தரங்குகள், 

ைோநோடுகள் உை்ெை கணிசைோன சந்திெ்புகடள நைத்திைவுை் இடணந்து ெணியோற்றுை். 

இரண்டாவது முறறயாக ஸ்வீடன் பிரதமர ் தவிதயற்பு 

❖ ஸ்வீைனின் ெோரோளுைன்றைோனது 4 ைோதகோல அரசியல் நிடலயற்ற தன்டைக்கு முடிவு 

கை்டி ஸ்டீென் தலோெ்பவன்-ஐ இரண்ைோவது 4 ஆண்டு கோல ெதவிகோலத்திற்கு பிரதைரோக 

ததரந்்பதடுதத்ுள்ளது. 
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❖ இந்த அரசியல் நிடலயற்றத் தன்டையோனது 2018 பசெ்ைை்ெரில் நடைபெற்ற பெோதுத் 

ததரத்லில் எந்தபவோரு அரசியல் கை்சியுை் பெருை்ெோன்டை பெறாதறதயடுதத்ு 

ஏற்ெை்ைதாகும். 

❖ தற்பெோழுது பெருை்ெோன்டையில்லோத இெ்த அரடச ெசுடைக் கை்சி, ைத்திய கை்சி ைற்றுை் 

லிெரல் கை்சி ஆகியவற்றின் ஆதரவுைன் தலோெ்பவன் அடைதத்ுள்ளோர.்  

❖ 349 உறுெ்பினரக்டளக் பகோண்ை ஸ்வீைனின் ெோரோளுைன்றத்தில் 115 உறுெ்பினரக்ள் 

தலோெ்பவன்க்கு ஆதரவு பதரிவிதத்ுள்ளனர.் அதத தநரத்தில் 153 உறுெ்பினரக்ள் 

எதிரோகவுை் வோக்களித்தனர ்மற்றும் 77 தெர ்நை்பிக்டக வோக்பகடுெ்டெ புறக்கணித்தனர.் 

❖ ஸ்வீைன் நோை்டின் அரசியல் அடைெ்பின் கீழ் ெோரோளுைன்றத்தில் 

பெருை்ெோன்டையோனவரக்ள் (175 உறுெ்பினரக்ள்) ஒரு தனி நெருக்கு எதிரோக 

வோக்களிக்கோத வடர அவர ்பிரதைரோக இருக்கலோை். 

எதிர்பாராத சதாற்றுதநாய் தயார்நிளல மற்றும் வரத்்தக தாக்கம் 

❖ உலகப் பெோருளோதோர ைன்றைோனது (WEF – World Economic Forum) சமீெத்தில் எதிரப்ாராத 

நதாற்றுபொய் தயாரெ்ிறல மற்றும் வரத்்தக தாக்கம் என்ற அறிக்டகடய பவளியிைை்து. 

❖ இந்த அறிக்டகயின் மீதோன பவள்டள அறிக்டகயோனது உலகளோவிய ைோரவ்ரட்ு 

சுகோதோர நிறுவனதத்ுைன் இடணந்து WEF-ஆல் பவளியிைெ்ெை்ைது. 

 

❖ இந்த பவள்டள அறிக்டகயின் விவரங்களோனது சமுதாயத்தின்  மீது பதோற்று 

தநோய்களின் தோக்கை் ைற்றுை் அசச்ுறுத்தடல தைலோண்டை பசய்ய வரத்்தக சமூகைோனது 

ஏன் ைற்றுை் எெ்ெடிப்படட்  ெங்களிெ்புகடள அளிக்க தவண்டுை் எனக் கூறியுள்ளது. 

❖ முக்கியைோன கண்டுபிடிெ்புகளோவன 

o கைந்த 30 ஆண்டுகளில் பதோற்று தநோய்களின் எண்ணிக்டக ைற்றுை் அதன்  

வடககள் குறிெ்பிைத்தக்க அளவில் அதிகரித்துள்ளன. 

o 2011 ஆை் ஆண்டிலிருந்து உலகை் முழுவதுை் ஆண்டுததோறுை் 200 பதோற்றுதநோய் 

நிகழ்வுகள் கோணெ்ெடுகின்றன. 
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o உலகளாவிய நமாத்த உள்ொடட்ு உற்பத்தியில் சராசரியாக 0.7% ($ 570 பில்லியன்) 

அளவிற்கு வருடாெ்திரப் நபாருளாதார இழப்புகளுக்கு  இெ்த பதோற்று தநோய்கள் 

காரணமாகின்றன. 

o இது வருை் ெத்தோண்டு கோலங்களில் கோலநிடல ைோற்றத்தினோல் ஏற்ெடுை் 

அசச்ுறுத்தல் ைதிெ்பீைட்ிற்கு நிகரோனது ஆகுை். 

உலக கட்டிடக்கறலக்கான முதல் தறலநகரம் 

❖ 2020 ஆை் ஆண்டிற்கோன உலக கை்டிைக் கடலக்கோன தடலநகரைோக பிதரசிலின் ரிதயோ டி 

பஜனிதரோடவ யுபனஸ்தகோ அறிவித்துள்ளது. 

❖ யுபனஸ்தகோ ைற்றுை் சரவ்ததச கை்டிைக் கடல நிபுணரக்ள் கூை்ைடைெ்பு ஆகிபயாரால் 2018 

நவை்ெரில் பதோைங்கெ்ெை்ைத் திைை்த்தின் கீழ் இந்த சிறெ்டெ பெறுை் முதல் நகரை் ரிதயோ 

ஆகுை். 

❖ இந்த இைத்டதப் பெறுவதற்கு ெோரீஸ் ைற்றுை் பைல்பரன்் ஆகியவற்டற ரிபயா 

முந்தியுள்ளது.  

❖ கை்டிைக் கடலயின் முதல் உலக தடலநகரைோக, ரிதயோ டி பஜனிதரோவோனது 'அடனத்து 

உலகங்களுை் ஒதர உலகதை' (All the worlds. Just one world) என்ற கருதத்ுருவின் கீழ் ஒரு 

பதோைர ்நிகழ்டவ நைதத்ுை். 

❖ தைலுை் இது சரவ்ததச அளவில் ஏற்றுக் பகோள்ளெ்ெை்ை நீடித்த வளரச்ச்ிக்கோன இலக்குகள் 

2030-ன் 11-வது குறிக்தகோளோன நகரங்கடளயுை் ைனித குடிதயற்றங்கடள உள்ளைக்கிய, 

ெோதுகோெ்ெோக, சீரோக ைற்றுை் நிடலயோக ைோற்றுதடலயும்  ஊக்குவிக்குை். 

உலகளாவிய அபாய அறிக்றக - 2019 

❖ உலக பெோருளோதோர ைன்றத்தோல் 2019 ஆண்டிற்கான உலகளாவிய அபாய அறிக்றக 

சமீெத்தில் பவளியிைெ்ெை்ைது. 

❖ இந்த அறிக்டகயோனது ஆண்டுததோறுை் உலகளோவிய நிலெ்ெரெ்புகளில் நிகழுை் 

அெோயங்களில் ஏற்ெடுை் ைோற்றங்கடள விவரிக்கின்றது. தைலுை் உலகளோவிய தெரழிவு 

அெோயங்கடள அது கண்ைறிகின்றது. 

❖ சமீெத்திய அறிக்டகயின்ெடி முன்னணி 5 அெோயங்களோவன 

o தீவிர வோனிடல நிகழ்வுகள் 

o கோலநிடல ைோற்றத்தின் தாக்கத்றதக் குடறத்தல் ைற்றுை் அதறன ஏற்றுக் 

பகோள்ளுதலில் ததோல்வி 

o மிகெ்பெரிய இயற்டக தெரழிவுகள் 

o பெரிய அளவிலோன தரவு தைோசடி / திருைட்ு 

o மிகெ்பெரிய அளவிலோன இடணயவழி தோக்குதல்கள் 

❖ உலகளோவிய அெோய நிலெ்ெரெ்புகளில் தோக்கை் ைற்றுை் நிகழுை் தன்டை ஆகியவற்றின் 

அடிெ்ெடையில் பதோைரந்்து மூன்றோவது வருைைோக சுற்றுசச்ூழல் அெோயங்கள் ஆதிக்கை் 

பசலுத்துகின்றன. 

❖ உலகளோவிய அெோயங்கள் பதோைரந்்து தீவிரைடைந்து வருகின்றன. ஆனோல் 
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அடவகளுக்குப் ெதிலளிக்குை் திறன் குடறந்துக் பகோண்தை வருகின்றன. 

❖ புவிசோர ் அரசியல் ைற்றுை் புவிசோர ் பெோருளோதோர கோரணிகளோன நிடலயற்ற தன்டை 

ைற்றுை் ததசியவோதை் ஆகியடவ அெோயங்கடள ஊக்குவிக்கின்றன. 

❖ புவிசோர ் அரசியல் ைற்றுை் இடணயவழி அசச்ுறுத்தல்கள் ஆகியடவ குறுகிய கோல 

அசச்ுறுத்தல்கள் ஆகுை். 

❖ உள்கைை்டைெ்பு மூலதனத்தில் குறிெ்பிைத்தக்க அளவில் நிதி இடைபவளி                               ($ 

8 ை்ரில்லியன்) உள்ளது. 

ஈரான் ரசயற்றகக்பகாள் - பதால்வி 

❖ ஜனவரி 15 ஆை் தததி சபிர ்என்ற பசயற்டகக் தகோள் ஏவு வோகனத்தின் மூலை் "ெயை்" என்று 

பெயரிைெ்ெை்ை பசயற்டகக்தகோறள ஈரோன் ஏவியுள்ளது. ஆனோல் புவியின் சுற்றுவை்ைெ் 

ெோடதயில் நிடலநிறுத்துை் முயற்சியின் நோன்கோவது நிடலயில் இந்த பசயற்டகக் தகோள் 

ததோல்வியடைந்தது. 

❖ ஈரோனின் இந்த நைவடிக்டகயோனது ஐ.நோ. ெோதுகோெ்பு சடெயின் தீரை்ோனை் 2231-ஐ மீறி 

விை்ைதோக அபைரிக்கோ குற்றை் சோை்டியுள்ளது. 

❖ விண்பவளித் திை்ைை் என்ெது அணு ஆயுதப் தெோர ் ஏவுகடணகடள வழங்குை் திறன் 

பகோண்ை, அதிக பதோடலவு பசன்று தோக்குை் கண்ைை் விைட்ு கண்ைை் ெோயுை் ஏவுகடண 

வளரச்ச்ிக்கோன உள்ளைக்கை் என்று அபைரிக்கோ ைற்றுை் இஸ்தரல் ஆகியன கூறியுள்ளது. 

❖ தைலுை் ஈரோன் ைற்பறோரு தாழ்ைை்ை புவி சுற்றுவை்ைெ்ெோடத பசயற்டகக் தகோளோன 

ததோஸ்திடய (நண்ெர)் விண்பவளிக்கு அனுெ்ெத் திை்ைமிைட்ுள்ளது. 

❖ ஈரோனின் சுற்றுசச்ூழல் ைோற்றை் குறித்த தகவல்கடள தசகரிெ்ெதற்காக ெயை் (ெோரசீக 

பைோழியில் தகவல் என்று பெோருள்) ைற்றுை் ததோஸ்தி ஆகிய இரு பசயற்டகக் தகோள்கள் 

வடிவடைக்கெ்ெைட்ுள்ளன. 

எடில்பமன் நம்பிக்றக குறியீட்டு அறிக்றக 2019 

❖ எடில்தைன் உளவுெ் பிரிவால் 2019 ஆை் ஆண்டின் எடில்தைன் நை்பிக்டக குறியீைட்ு 

அறிக்டக பவளியிைெ்ெை்டிருக்கின்றது. 

❖ இது வரத்்தகை், அரசோங்கை், ஊைகை் ைற்றுை் அரசு சோரோ அடைெ்புகளில் உள்ள 

நை்பிக்டகக்கோன தகோை்ெோடுகள் மீது கவனை் பசலுதத்ுை் முக்கியெ் பிரமுகரக்ளின் 

கருதத்ுகள் மீது அடைந்திருக்குை் ஒரு சரவ்ததச ஆய்வோகுை். 

❖ இந்த கண்டுபிடிெ்புகளின் அடிெ்ெடையில் அந்த அறிக்டக ஒரு உலகளோவிய நை்பிக்டக 

குறியீைட்ைத் தயோரிக்கின்றது. 

❖ அதில் உள்ள முக்கிய தகவல்கள் பின்வருைோறு 

o அரசோங்கை், வரத்்தகை், அரசு சோரோ அடைெ்புகள் ைற்றுை் ஊைகை் என்று வருை் தெோது 

இந்தியோ உலகளவில் ஒரு மிகுந்த நை்பிக்டகயோன நோடுகளில் ஒன்றோகுை். ஆனோல் 

இந்தியோவின் உற்ெத்திகள் குடறவோன நை்பிக்டகடயெ் பெற்றடவயோகுை். 

o தகவலளிக்கெ்ெைை் பெோது ைக்கள் பிரிவில் இந்தியோ இரண்ைோவது இைத்திலுை் 

பெோதுவோன ைக்கள் பிரிவில் மூன்றோவது இைத்திலுை் உள்ளது. இவ்விரு 

பிரிவுகளிலுை் சீனோ முதலிைத்தில் உள்ளது. 
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o சுவிைச்ரல்ோந்து, பஜரை்னி ைற்றுை் கனைோவில்  தடலடையகை் அடையெ் பெற்ற 

நிறுவனங்கள் மிகுந்த நை்பிக்டகக்கு உரியடவயோகுை். 

o இந்தியோ, பைக்சிதகோ ைற்றுை் பிதரசில் ஆகியவற்றில் தடலடையகை் அடையெ் 

பெற்ற நிறுவனங்கள் குடறவோன நை்பிக்டகடயக் பகோண்ைடவயோகுை். இதடனத் 

பதோைரந்்து சீனோ ைற்றுை் பதன் பகோரியோ ஆகியன உள்ளன. 

உலகளாவிய திறன்களுக்கான பபாட்டித் தரவரிறச 2019 

❖ சுவிைச்ரல்ோந்தின் தோபவாஸில் 2019 ஆை் ஆண்டில் 49-வது உலகெ் பெோருளோதோர 

ைன்றத்தின் வருைோந்திரக் கூைை்த்தின் முதல் நோளில் உலகளோவிய திறன்களுக்கோன 

தெோை்டித ்தரவரிடச பவளியிைெ்ெைை்து. 

❖ இந்த வருைோந்திரத் தரவரிடச ைோைோ கை்யூனிதகசன்ஸ் ைற்றுை் அபைக்தகோ குரூெ் ஆகிய 

நிறுவனங்களுைன் இன்ஸீை் என்ற வரத்்தகெ் ெள்ளியால் தயோரிக்கெ்ெடுகின்றது. 

❖ இந்த தரவரிடச எவ்வோறு நோடுகள் தங்கள் திறடைகடள வளரத்த்ு, ஈரத்த்ு ைற்றுை் தக்க 

டவக்கின்றன என்ெடத அளவிடுகின்றது. 

 

❖ இந்த ெை்டியலில் ஒரு ெடி முன்தனறி 80-வது இைத்டத இந்தியோ டகெ்ெற்றியிருக்குை் 

தெோதிலுை், பிரிக்ஸ் நோடுகள் ைத்தியில் இந்தியோ, ஒரு திறன் குடறந்த நோைோக 

இருக்கின்றது.3 

 

❖ இந்த ெை்டியலில் முதல் ஐந்து இைங்களில் சுவிைச்ரல்ோந்துை் அதடனத்  பதோைரந்்து 
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சிங்கெ்பூர,் அபைரிக்கோ, நோரத்வ ைற்றுை்  பைன்ைோரக்் ஆகிய நோடுகளும் உள்ளன. 

❖ கைந்த 5 வருைங்களில் திறனுக்கோன இடைபவளி அதிக ைற்றுை் குடறவோன 

வருைோனமுடைய நோடுகளிடைதய அதிகைோகியிருக்கின்றது. 

❖ சீனோவின் தரவரிடச இரண்டு இைங்கள் சரிந்து 45 ஆக இருந்த தெோதிலுை்  பிரிக்ஸ் 

நோடுகளின் ைத்தியில் இது சிறந்த திறடையோன நோைோக இருக்கின்றது. 

ஆக்ஸ்பாம் வருடாந்திர ரசல்வ நிறல ஆய்வறிக்றக - 2019 

❖ 2019 ஆண்டிற்கான ஆக்ஸ்பாம் வருடாெ்திர நசல்வ ெிறல ஆய்வறிக்றகயானது 

டாதவோஸில் உலகப் பெோருளாதோர ைன்றத்தின் துவக்கத்டத குறிக்குை் பெோருைட்ு 

பவளியிைெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ உலகில் வறுடையில் உள்ளவரக்ளில் ெோதியளவுத் பதோடகயோன 3.8 பில்லியன் ைக்களின் 

பசோதத்ுக்களுக்கு சைைோன பசோதத்ுக்கடள 26 பசல்வந்தரக்ள் பகோண்டுள்ளனர.் 

❖ இந்த பசல்வந்தரக்ள் 2018-ல் மிக ெணக்கோரரக்ளோக உயரந்்துை் ஏடழகள் மிகவுை் 

ஏடழகளோகவுை் ைோறியுள்ளனர.் தைலுை் இந்த மிகெ்பெரிய இடைபவளியோனது 

வறுடைக்கு எதிரோன தெோரோை்ைத்டதத் தடுக்கின்றது. 

 

❖ கைந்த 10 ஆண்டுகளில் பில்லியனரக்ளின் எண்ணிக்டக 2 ைைங்கோக அதிகரித்துள்ளது. 

❖  2017-2018 ஆை் ஆண்டுகளில் ஒவ்பவோரு 2 நோைக்ளுக்குை் ஒரு புதிய பகாடீஸ்வரர ்

உருவோக்கெ்ெைட்ுள்ளனர.் 

❖ இந்தியோவின் முன்னணி 1% ெணக்கோரரக்ள் 39% அளவில் அதிக பசல்வந்தரோகியுள்ளனர.் 

ஆனோல் கீழ்நிடலயில் உள்ள ெோதிக்குை் தைலோன ைக்கள்பதோடகக்கு பவறுை் 3% 

அளவிதலதய பசல்வை் அதிகரித்துள்ளது. 

❖ இந்தியோவில் உள்ள பில்லியனரக்ளின் பசல்வைோனது கைந்த ஆண்டில் நோபளோன்றுக்கு 

2200 தகோடி ரூெோய் அளவிற்கு அதிகரித்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் முன்னணி  ெணக்கோரரக்ளில் 10 சதவிகிதத்தினர ் ஒைட்ுபைோத்த நோை்டின் 

வளதத்ில் 77.4 சதவிகிதத்றதக்  பகோண்டுள்ளனர.் 
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புளூம்ரபரக்் புத்தாக்கக் குறியீடு 2019 

❖ சமீெத்தில் 2019 ஆை் ஆண்டில் உலகின் அதிக புத்தோக்கங்கடளக் பகோண்ை 60 

பெோருளோதோரங்களின் ெை்டியலான புளூை்பெரக்் புத்தோக்கக் குறியீடு 

பவளியிைெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ புளூை்பெரக்் புத்தோக்கக் குறியீை்டில் இந்தியோ முதன்முடறயோக இந்த ெை்டியலில் இைை் 

பெற்று 54-வது இைத்டதெ் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த ெை்டியலில் ஐக்கிய அரபு அமீரகை், சவுதி அதரபியோ, பைக்சிதகோ, வியை்நோை், 

பிதரசில், குடவத், கத்தோர,் சிலி, அரப்ஜண்டினோ, ஸ்தலோதவனியோ ஆகிய நோடுகள் 

முதன்முடறயோக தரவரிடசெ்ெடுத்தெ்ெைட்ுள்ளன. 

❖ புளூை்பெரக்் புத்தோக்கக் குறியீைட்ில் பதன்பகோரியோ 87.38 என்ற பைோத்த ைதிெ்புைன் 

பதோைரந்்து ஆறோவது முடறயோக முதலிைத்தில் உள்ளது. 

 

❖ இதற்கு அடுதத்ு பஜரை்னி, பின்லோந்து, ஸ்விைச்ரல்ோந்து, இஸ்தரல், சிங்கெ்பூர,் ஸ்வீைன், 

அபைரிக்கோ, ஜெ்ெோன் ைற்றுை் பிரோன்சு ஆகிய நோடுகள் முதல் 10 இைங்கடளெ் 

பிடிதத்ுள்ளன. 

❖ 2018 ஆை் ஆண்டின் புளூை்பெரக்் புத்தோக்கக் குயியீை்டில் முதல் ெதத்ு இைங்களில் இருந்து 

பவளிதயறிய அபைரிக்கோ, இந்த ஆண்டின் ெை்டியலில் மீண்டுை் முதல் ெதத்ு இைங்களில் 

இைை் பிடிதத்ுள்ளது. 
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இந்தியாவில் றநட்ரஜன் ஆய்வுக்கு ஐக்கிய ராசச்ியம் உதவி 

❖ இந்தியோ ைற்றுை் பதற்கோசியோவில் டநை்ரஜன் ைோசுெோைட்ை ஆய்வு பசய்வதற்கோன ஒரு 

ஆரோய்சச்ித் திை்ைத்டத ஐக்கிய ரோசச்ிய அரசு 

அறிவிதத்ுள்ளது.  

❖ புதிய கூைை்ோண்டைத் திை்ைத்தின் கீழ் பதற்கோசிய 

டநை்ரஜன் டையைோனது ஐக்கிய ரோசச்ியத்தின் சூழலியல் 

ைற்றுை் நீரியலுக்கோன டையத்தின் தடலடையில் 

பசயல்ெடுை். 

❖ டநை்ரஜன் ைதிெ்பீைட்ை நிடறவு பசய்த ஒதர பதற்கோசிய 

நோைோக இந்தியோ உள்ளது. தற்பெோழுது இெ்தியா ஐ.நோ. 

சுற்றுசச்ூழலுக்கோன பதற்கோசிய ைதிெ்பீைட்ிற்கு இடணத் 

தறலறமபயற்று வழிெடத்திச ் பசல்கிறது. 

❖ ஐக்கிய ரோசச்ிய ஆய்வு ைற்றுை் புத்தோக்கத்திலிருநது வருை் 

நிதியுைன் இந்த ஐந்தோண்டுத் திை்ைை் நிறுவெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ டநை்ரஜன் ைோசுெோைோனது வளரந்்து வருை் சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிடனகளில் முக்கியைோன 

ஒன்றோகுை். தைலுை் இது இரசோயன உரங்கள், கோல்நடைகள் கழிவு ைற்றுை் புடதெடிவ 

எரிபெோருைக்டள எரித்தல் ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகளோல் உருவோக்கெ்ெடுகிறது. 

சுல்தான் அப்துல்லா – புதிய மபலசிய அரசர ்

❖ ைதலசியோ அதன்  16-வது அரசரோக சுல்தோன் அெ்துல்லோ இெ்னி சுல்தோன் அகைது ஷோளவ 

அறிவித்துள்ளது. 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 6 ஆை் தததி ைதலசியோவின் அரசரோக இருந்த பகலன்தோன் 

ைோகோணத்தின் ஐந்தோவது சுல்தோன் முகைது ெதவி விலகியடதயடுதத்ு ஜனவரி 31 ஆை் 

தததி சுல்தோன் அெ்துல்லோ ைதலசியோவின் புதிய அரெர ் அல்லது யோங் டி-பெரட்ுவோன் 

அதகோங் ஆக அதிகோரெ் பூரவ்ைோக ெதவிதயற்கவிருக்கிறோர.்  

❖ ைதலசியோவின் ெைோங் ைோகோணத்தின் சுல்தோனோக 59 வயது நிரை்பிய அெ்துல்லோ 

உருபவடுத்துள்ளோர.் இவருக்கு முன் சுல்தோன் அகைது ஷோ சுல்தோனோக இருந்தோர.்  

 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

தனிநபர் சில்லறற பணவழங்கீட்டு ் பழக்கங்கள் மீதான ஆய்வு 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியோனது தனிெபர ் சில்லறற பணவழங்கீடட்ுப் பழக்கங்கள் மீதான 

ஒரு ஆய்டவத் பதோைங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த ஆய்வோனது பணவழங்கீடட்ுப் பழக்கங்கள் குறிதத்ு பைல்லி, முை்டெ, பகோல்கத்தோ, 

பசன்டன, பெங்களூரு ைற்றுை் பகௌகோத்தி ஆகிய நகரங்களில் உள்ள தனிநெரக்ளிடம் 

இருெ்து தகவல்கறளப் ெதிவு பசய்யுை். 
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❖ இந்த கணக்பகடுெ்பானது பவவ்தவறு சமூக-பெோருளோதோர பின்னணியில் உள்ள சுைோர ்

6000 தனிநெரக்ளிைமிருந்து அவரக்ளது ெணவழங்கீட்டுப் ெழக்கங்கடளெ் ெற்றிய தரமான 

ெதில்கடள எதிரெ்ோரக்்கிறது. 

❖ இதன் களெ்ெணியில் ரிசரவ்் வங்கியின் சோரெ்ோக சிக்ைோ ஆய்வு ைற்றுை் ஆதலோசடன 

நிறுவனமானது கணக்நகடுப்றப நைதத்ுவதற்காக ஈடுெடுத்தெ்ெைட்ுள்ளது. 

இந்திய நிதி நிறலத்தன்றம அறிக்றக 

❖ வருைத்திற்கு இருமுடற ரிசரவ்் வங்கியால் பவளியிைெ்ெடுை் நிதிநிடலத் தன்டை 

அறிக்டகயின் (Fiscal Stability Report-FSR) 2018 ஆை் ஆண்டிற்கோன 18-வது பவளியீைட்ை 

சமீெத்தில் RBI பவளியிைட்ுள்ளது. 

❖ இந்த FSR ஆனது நிதிநிடலத் தன்டைக்கோன அெோயங்கள் ைற்றுை் நிதி  அடைெ்பின் 

தோங்குதிறன் ஆகியவற்றின் மீதோன நிதி நிடலத்தன்டை ைற்றுை் தைை்ெோைட்ுக் 

குழுவினுடைய துடணக் குழுவின் கூைட்ு ைதிெ்பீைட்ைப் பிரதிெலிக்கிறது. 

❖ உரஜ்ித் ெதைலின் ெதவி விலகறலத் பதோைரந்்து டிசை்ெர ் ைோதை் சக்திகோந்த தோஸ் RBI-ன் 

ஆளுநரோக பெோறுெ்தெற்ற பின் பவளியிைெ்ெடுை் முதல் அறிக்டக இதுதவயோகுை். 

முக்கிய குறிப்புகள் 

❖ பெோது ைற்றுை் தனியோர ் துடற வங்கிகளின் ஒடட்ுநமாத்த வாராக் கடன்களின் 

விகிதமானது (Gross Non-Performing Assets -GNPA) 2015 ைோரச் ் ைோதத்திற்குெ் பிறகு முதல் 

முறறயாக  அடர வருை வீழ்சச்ியிறன அறடெ்துள்ளதாக சுடட்ிக் காடட்ுகின்றது. 

❖ 2018 ஆை் ஆண்டு ைோரச் ் ைோதத்தில் 11.5% ஆக இருந்த ெை்டியலிைெ்ெை்ை வணிக 

வங்கிகளின் நிகர வாரோக் கைன்களின் விகிதமானது 2018 பசெ்ைை்ெரில் 10.8% ஆக 

குடறந்துள்ளது. 

❖ ைறுசீரடைக்கெ்ெைை் நிடலயோன முன்தனற்றங்களின் விகிதைோனது 2018 பசெ்ைை்ெரில் 

0.5% அளவில் சீராக வீழ்சச்ியடைந்துள்ளது. 

MSME துளறளய ் புதுப்பி ் தற்கான  RBI குழு 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியோனது பசபியின் முன்னோள் தடலவரோன U.K. சின்ைோவின் 

தடலடையில் 8 உறுெ்பினரக்டளக் பகோண்ை ஒரு நிபுணர ்குழுவிடன அடைதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த குழுவோனது சிறு, குறு ைற்றுை் நடுத்தர நிறுவனங்கள் (MSME – Micro, Small and Medium) 

பிரிவின் பெோருளோதோர ைற்றுை் நிதிநிடலத் தன்டைக்கோன நீண்ை கோலத் தீரவ்ுகடள 

விரிவோக ெரிசீலிதத்ு முன்பைோழியுை். 

❖ MSME பிரிவோனது ெணைதிெ்பிழெ்பு நைவடிக்டக ைற்றுை் GST நடைமுடறெ்ெடுத்தலின் 

கோரணைோக சிக்கல்கடள எதிரப்கோண்டு இருக்கின்றது. 

மாநிலங்களுக்கிறடபயயான அலுவல் பசறவகளுக்கு GST 

❖ கரந்ோைகோவின் முன்ெண தீரவ்ுகளுக்கோன தைல்முடறயீைட்ு ஆடணயைோனது ெல்தவறு 

ைோநிலங்களில் அடைந்துள்ள ஒதர நிறுவனத்தின் ெல்தவறு கிடளகளுக்கிடைதய 

வழங்கெ்ெடுை் தசடவகளுக்குை் GST வரிடய வசூலிெ்ெடத உறுதி பசய்துள்ளது.  

❖ ைனித வளங்கள் ைற்றுை் சை்ெளங்கள் தெோன்ற உை்புற தசடவகள் ஒரு ைோநிலத்தில் உள்ள 
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டையத்திலிருந்து ைற்ற ைோநிலத்தில் உள்ள அலுவலகங்களுக்கு தைற்பகோள்ளெ் ெை்ைோல் 

அதற்கோன விவரெ் ெைட்ியல் வழங்கெ்ெைட்ு அதற்கு GST பசலுத்தப்பட தவண்டுை் என 

கூறப்படட்ு உள்ளது.  

ரபாருளாதாரக் குற்றமிறழத்துத் தப்பிபயாடியவராக விஜய் மல்றலயா அறிவிப்பு 

❖ முை்டெயில் ெணச ் சலடவடயத் தடுெ்ெதற்கோன நீதிைன்றைோனது விஜய் 

ைல்டலயோடவப் பெோருளோதோரக் குற்றமிடழதத்ுத் தெ்பிதயோடியவரோக அறிவிதத்ு 

இருக்கின்றது. 

❖ 2018 ஆை் ஆண்டின் புதிய பெோருளோதோரக் குற்றமிடழதத்ுத் தெ்பிதயோடியவர ்

சை்ைத்தின்ெடி குற்றை் சோை்ைெ்ெைை் முதலோவது பதோழிலதிெர ்விஜய் ைல்டலயோ ஆவோர.் 

❖ இவ்வோறு அறிவிக்கெ்ெைை் நெர ் 2018 ஆை் ஆண்டின் பெோருளோதோரக் குற்றமிடழத்துத் 

தப்பிதயோடியவர ் சைை்த்தின்ெடி இவ்வோறு அறிவிக்கெ்ெை்ை 30 நோைக்ளுக்குள் உயர ்

நீதிைன்றத்தில் அந்த அறிவிெ்பின் மீது வழக்கு பதோடுக்கலோை். 

பகரளாவின் பபரழிவு ரசஸ் வரி - GST குழு ஒ ்புதல்  

❖ பீகோரின் துடண முதலடைசச்ர ் சுஷில் குைோர ் தைோடியின் தடலடையிலோன ைோநில 

நிதியடைசச்ரக்ளின் குழுவோனது தகரளோவின் 1% தெரழிவு பசஸ் வரிக்கு ஒெ்புதல் 

அளிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த தெரழிவு பசஸ் ஆனது தகரளோவின் புனரடைெ்புப் ெணிகளுக்காக  இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு விதிக்கெ்ெடுை். 

❖ ஏததனுை் இயற்டகெ் தெரழிவு அல்லது தெரழிவுகளின் தெோது கூடுதல் நிதிகடள தசரக்்க 

குறிெ்பிைை் கோலத்திற்கு சிறெ்பு வரிகடள விதிக்க GST சை்ைை் வடக பசய்துள்ளது. 

டிஜிட்டல் முறற பண வழங்கீட்றட தமம் டுத்த 5 உறுப்பினரக்ள் குழு 

❖ ரிசரவ்் வங்கியோனது நோை்டில் ெோதுகோெ்ெோன டிஜிை்ைல் ெண வழங்கீைட்ு முடறடய 

வலுெ்ெடுதத்ுவதற்கோன நைவடிக்டககடளப் ெரிந்துடர பசய்வதற்கோக 5 

உறுெ்பினரக்டளக் பகோண்ை உயரந்ிடலக் குழுடவ அடைத்துள்ளது. 

❖ இந்த உயரந்ிடலக் குழுவோனது ஆதோடரக் கை்ைடைத்தவரோன நெ்தன் ெிபலகனியின் 

தடலடையில் அடைக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்த முடிவோனது ெணவழங்கீைட்ை டிஜிைை்ல் ையைோக்குதல் ைற்றுை் டிஜிை்ைல் 

ையைோக்குவதன் மூலை் நிதி உள்ளைக்கடல தைை்ெடுதத்ுதல் ஆகியவற்டற 

தைை்ெடுதத்ுவதற்கோக எடுக்கெ்ெைட்ுள்ளது. 

அறடயாளத் தகவல்களுக்கு RBI அனுமதி 

❖ ரிசரவ்் வங்கியோனது நோை்டில் டிஜிை்ைல் ெண வழங்கீைட்ுச ் சூழலியலின் ெோதுகோெ்டெ 

தைை்ெடுத்த ெற்று, கைன் ைற்றுை் முன்ெணை் பசலுத்தெ்ெை்ை அைட்ைகளின் 

ெரிவரத்்தடனகளுக்கு அடையோள தகவல் முடறடய அனுைதிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த அடையோளத் தகவல் முடறயோனது 16 இலக்க கணக்கு எண், கோலோவதி தததி ைற்றுை் 

ெோதுகோெ்பு குறியீைட்ு எண் ஆகிய முக்கியைோன தகவல்களுக்கு கூடுதலோன ஒரு 

ெோதுகோெ்பு அடுக்கோக பசயல்ெடுகிறது. 
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❖ ைத்திய வங்கியோனது விசோ, ைோஸ்ைர ் அைட்ை ைற்றுை் இதர அைட்ைத் திை்ைங்களானது  

மூன்றோை் தரெ்பு ெணவழங்கீடு பசயலிகளுக்கும் இந்த அடையோளத் தகவல்கடள வழங்க 

அனுைதிதத்ுள்ளது. 

GST விலக்குப் பட்டியல் இரட்டிப்பு 

❖ GST ஆடணயை் 2019 ஆை் ஆண்டு ஏெ்ரல் 01 முதல் ரூெோய் 1 தகோடியிலிருந்து 1.5 தகோடியோக 

பதோகுெ்புத் திை்ைத்திறனப் நபற்றிட வருைோந்திர விற்றுமுதடல உயரத்்தியிருக்கின்றது. 

❖ இந்நைவடிக்டக சரக்கு ைற்றுை் தசடவ வரி அடைெ்பின் கீழ் சிறிய வியோெோரங்களுக்கு 

நிவோரணத்டத ஏற்ெடுதத்ுை் வடகயில் அடைந்திருக்கின்றது. 

❖ இந்த ஆடணயை் GST விலக்கு வரை்டெ வைகிழக்கு ைோநிலங்களுக்கு 20 லைச்ை் 

வடரயிலுை் நோை்டின் எஞ்சியிருக்குை் ெகுதிகளுக்கு 40 லைச்ை் வடரயிலுை் 

இரை்டிெ்ெோக்கியிருக்கின்றது. 

❖ தைலுை் இந்த ஆடணயை் தகரளோ அரசு இரண்டு வருை கோலத்திற்கு உள்ைோநில 

விற்ெடனயின் மீது தெரிைர ்வரியோக 1 சதவிகிதத்டத விதித்திை அனுைதி அளிக்கின்றது. 

 

 

உலகளாவிய ் ரபாருளாதார வாய்ப்புகள் அறிக்றக 2019 

❖ உலக வங்கியோனது “இருண்ை ஆகோயங்கள்” என்ற தடலெ்பு பகோண்ை 2019 ஆை் 

ஆண்டிற்கோன உலகளோவியப் பெோருளோதோர வோய்ெ்புகள் என்ற அறிக்டகடய 

பவளியிைட்ுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டில் முன்தனறிய பெோருளோதோரங்களுக்கிடைதயயோன வளரச்ச்ியோனது 2 

சதவீதை் குடறயுை் என்று எதிரெ்ோரக்்கெ்ெடுகிறது. 

❖ பவளிசச்ந்டதக்கான ததறவ குடறந்து வருதல், அதிகரித்து வருை் கைன் பசலவுகள் 

ைற்றுை் பதோைரச்ச்ியோன பகோள்டக நிசச்யைற்ற நிடலகள் ஆகியறவ வளரெ்்து வரும் 

செ்றத மற்றும் தைை்ெோைட்ுப் பெோருளோதோரங்களின் (EMDE - Emerging Market and Developing 

Economies) ெோரட்வக்குப் ெோதிெ்டெ ஏற்ெடுத்தக் கூடுை். 

❖ இந்தியோவிலிருந்து மிகெ்பெரிய அளவிலோன ெங்களிெ்புைன் 2019 ஆை் ஆண்டில் 

பதற்கோசியோவின் பெோருளோதோரைோனது 7.1% அளவிற்கு வளரச்ச்ியடையுை் என்று எதிர ்

ெோரக்்கெ்ெடுகிறது. 
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தங்கத்றத ் பணமாக்கும் திட்டம்  

o அறக்கை்ைடள நிறுவனங்கள், 

o ைத்திய அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் 

o ைோநில அரசு நிறுவனங்கள் 

ஆகிய நிறுவனங்கள் தங்கத்டதப் ெணைோக்குை் திை்ைத்தின் கீழ் தங்கத்டத 

றவத்திருப்பதற்கு அனுைதிெ்ெதற்கோக ைத்திய ரிசரவ்் வங்கியோனது தங்கத்டதப் 

ெணைோக்குை் திை்ைத்தில் (GMS - Gold Monetisation Scheme) ைோற்றங்கடள பசய்துள்ளது. 

❖ இத்திட்டமானது  

o அறக்கை்ைடள நிறுவனங்களில் உள்ள கணக்கில் வரோத தங்கங்கறள பவளிக் 

பகோண்டு வருவது 

o அரசோங்க அடைெ்புகள் தோங்கள் ெறிமுதல் பசய்த தங்கங்கடள டவெ்பு 

டவக்க அனுைதிெ்ெது 

ஆகியவற்றிற்கு விரிவுெடுத்தெ்ெைட்ுள்ளது. 

      பின்னணி   

❖ தங்கத்டதப் ெணைோக்குை் திை்ைைோனது “நீங்கள் பசமிக்கும் பெோழுதும் சை்ெோதியுங்கள்” 

என்ற முழக்கதத்ுைன் பதோைங்கெ்ெை்ைது.  

❖ இத்திை்ைைோனது, டவெ்பு டவக்கெ்ெை்ை தங்கத்தின் மீதோன வை்டி (தங்கத்தின் ைதிெ்பிலி) 

ைற்றுை் முதிரவ்ின் தெோது தங்கத்டதப் ெணைோக்கிக் பகோள்ளுவதற்கோன வோய்ெ்பு ஆகிய 

இரு ெயன்கடள அளிக்கிறது. 

❖ ைண்ைல ஊரக வங்கிகள் (RRB – Regional Rural Banks) தவிர ெை்டியலிைெ்ெை்ை வணிக 

வங்கிகள் அடனதத்ுை் இத்திை்ைத்டத பசயல்ெடுத்த அங்கீகோரை் அளிக்கெ்ெைட்ுள்ளன. 
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சுட்டுறரயில் "உங்கள் படர்ஜட்றட அறியவும்" ரதாடர ்- மத்திய நிதியறமசச்கம் 

❖ ைத்திய நிதியடைசச்கை், ஆண்டு நிதிநிடல அறிக்டகடயத் தயோரிக்குை் முடற ெற்றி 

பெோது ைக்களுக்கு விழிெ்புணரவ்ு ஏற்ெடுத்த சுைட்ுடரயில் "உங்கள் ெைப்ஜைட்ை 

அறியவுை்" என்ற பதோைடர ஆரை்பித்திருக்கின்றது. 

❖ இந்த பதோைர ் ெைப்ஜை்டில் உெதயோகெ்ெடுத்தெ்ெடுை் ெல்தவறு வோரத்்டதகளின் 

விளக்கங்கடளக் பகோண்டிருக்குை். 

❖ இந்த பதோைர ் "ைத்திய ஆண்டு நிதிநிடல அறிக்டக ைற்றுை் கணக்கின் மீதோன வோக்கு" 

என்ற இரு வோரத்்டதகடள விளக்குவதிலிருந்துத் பதோைங்குகின்றது. 

❖ 2019-20 ஆை் ஆண்டிற்கோன இடைக்கோல ெைப்ஜைட்ை மத்திய அரசு 2019 ஆை் ஆண்டு 

பிெ்ரவரி 01-ை் தததி பவளியிை இருக்கின்றது. 

UK சின்ொ தறலறமயிலான பணிக்குழு 

❖ இந்திய பநோடித்தல் ைற்றுை் திவோல் ெிறல வோரியை் (The Insolvency and Bankruptcy Board of India 

- IBBI) ஆனது பசபியின் முன்னோள் தடலவரோன UK சின்ைோவின் தடலடையில் 11 

உறுெ்பினரக்டளக் பகோண்ை ெணிக்குழுடவ அடைதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த ெணிக்குழுவோனது (7 உறுெ்பினரக்ள், 4 அடழெ்ெோளரக்ள்) நிறுவன குழுைங்கள் 

பநோடிதத்ு தெோதல் குறித்த கருதத்ுகடள ஆய்வததோடு பெோருத்தைோன 

கை்ைடைெ்புகடளயும் ெரிந்துடர பசய்யுை். 

❖ தற்தெோது உள்ள திவோல் ைற்றுை் பநோடிதத்ு தெோதல் விதிமுடறயோனது (Insolvency and 

Bankruptcy Code-IBC) தனிப்ெை்ை நிறுவனங்களுக்கு கறலப்பு அல்லது ெணை் பசலுத்துதடல 

வழங்குை். 

❖ எனதவ இது NCLT (National Company Law Tribunal) யின் அதிகோர வரை்புகளில் ெல 
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நிறுவனங்கடளக் பகோண்ை பெரு நிறுவனக்குழுமங்களின் பைோத்த பசோதத்ுக்களின் 

மீதோன தீரை்ோனம் அல்லது கடலெ்புக்கோக பநோடித்தல் ைற்றுை் திவோல் 

விதிமுறறகளுக்குள்ளோக ஒரு கை்ைடைெ்டெ உருவோக்க முயல்கிறது. 

GST வருவாய் பற்றாக்குறற மீதான குழு 

❖ ஜிஎஸ்டி அைலோக்கத்திற்குப் பின்னர ் ைோநிலங்கள் எதிரப்கோள்ளுை் வருவோய் 

ெற்றோக்குடறடய ஆய்வு பசய்வதற்கோக அடைக்கெ்ெைை் ஏழு உறுெ்பினரக்டளக் 

பகோண்ை குழு பீகோரின் துடண முதல்வரோன சுஷில் தைோடி தடலடையில் இருக்கும். 

❖ ெஞ்சோெ், குஜரோத், தகோவோ, பீகோர ் ைற்றுை் இைோசச்லெ் பிரததசை் உள்ளிை்ை 

ைோநிலங்களுக்கு ஏெ்ரல்-நவை்ெர ்ைோதங்களில் வரி வசூலில் 14-37% அளவில் ெற்றோக்குடற 

ஏற்ெைட்ுள்ளது. 

❖ யூனியன் பிரததசங்களில் புதுசத்சரியானது அதிகெைச்ைோக 43% ெற்றோக்குடறடய 

எதிரப்கோண்டுள்ளது. 

❖ மிதசோரை், அருணோசச்லெ் பிரததசை், ைணிெ்பூர,் சிக்கிை், நோகலோந்து ஆகிய 5 வைகிழக்கு 

ைோநிலங்கள் ைற்றுை் ஆந்திரெ் பிரததசை் ைைட்ுதை GST அைலுக்குெ் பிறகு வருவோயில் 

முன்தனற்றை் கண்டுள்ளன. 

இந்தியத் தரமிடல் அறிக்றக 

❖ இந்தியத் தரமிைல் நிறுவனத்தோல் பவளியிைெ்ெைட்ுள்ள அறிக்டகயின்ெடி, 2020 ஆை் 

நிதியோண்டில் இந்தியோவின் நிதிெ் ெற்றோக்குடற 3.2 சதவிதை் அளவிற்கு அதிகரிக்கும்  

என்று கணிக்கெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ வருகின்ற பெோதுத் ததரத்லுக்கு முன்ெோக 

அரசோங்கத்தோல் அறிவிக்கெ்ெடுை் விவசோயக் கைன் 

தள்ளுெடி ைற்றுை் இதர நிதி ஆதோரத ் திை்ைங்கள் 

தெோன்ற திை்ைங்களோல் இந்த நிதிெ் ெற்றோக்குடற 

ஏற்ெடுை்.                                                                                                                               

❖ 2020 ஆை் நிதி ஆண்டில் கைன்கள் அதிகரிக்க 

வோய்ெ்புள்ளறதக் கண்டிடும் வறகயில் ைத்தியெ் 

பிரததசை், தமிழ்நோடு ைற்றுை் தகரளோ ஆகிய 

ைோநிலங்கள் மிகுெ்த பாதிப்பிற்குள்ளாகும். 

❖ ஈைட்ுகின்ற வருவோடயக் கோை்டிலுை் பசலவிைெ்ெடுை் 

பசலவினங்களின் வளரச்ச்ி அதிகரிெ்ெதன் 

கோரணைோக 2020 ஆை் நிதியோண்டில் ைோநிலத்தின் 

வருவோய் கணக்கில் பைோத்த உள்நோைட்ு உற்ெத்தியில் 

0.5 சதவிகிதை் அளவிற்குப் ெற்றோக்குடற ஏற்ெடுை் என்று கணக்கிைெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ 2019 ஆை் நிதி ஆண்டில் இந்திய தரமிைல் நிறுவனத்தால் தைற்பகோள்ளெ்ெைை் 

அடரயாண்டு கணக்பகடுெ்பின்ெடி நிதிெ்ெற்றோக்குடற 2.8 சதவிகிதைோக இருக்குை் என்று 

கூறெ்ெைை்து. 
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பதசிய சரக்கு மற்றும் பசறவ வரிகளுக்கான பமல்முறறயீட்டுத் தீர்ப்பாயம் 

❖ ைத்திய அடைசச்ரடவயோனது ததசிய சரக்கு ைற்றுை் தசடவ வரிகளுக்கோன 

தைல்முடறயீைட்ுத் தீரெ்்ெோயத்டத (GSTAT - Goods and Services Tax Appellate Tribunal) உருவோக்க 

ஒெ்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

GSTAT - சிறப்பம்சங்கள் 

❖ ததசிய சரக்கு ைற்றுை் தசடவ வரிகளுக்கோன தைல்முடறயீைட்ுத் தீரெ்்ெோயைோனது புது 

தில்லியில் அடையவிருக்கிறது. 

❖ இது இந்த தீரெ்்ெோயத்தின் தடலவரோல் தடலடை தோங்கெ்ெடுை். தைலுை் இந்த 

தீரெ்்ெோயைோனது ஒரு ைத்திய பதோழில்நுை்ெ வல்லுநர ் ைற்றுை் ஒரு ைோநில பதோழில்நுை்ெ 

வல்லுநர ்ஆகிதயோடரக் பகோண்டிருக்குை். 

 

❖ இது சரக்கு ைற்றுை் தசடவ வரிகளுக்கோன இரண்ைோவது முடறயீைட்ு ைன்றைோகுை். தைலுை் 

இது ைத்திய ைற்றுை் ைோநிலங்களுக்கிடைதய ெிலவுை் பிரசச்டனகடளத் தீரெ்்ெதற்கோன 

முதலோவது பெோது ைன்றைோகுை். 

❖ ைத்திய ைற்றுை் ைோநில சரக்கு ைற்றுை் தசடவகள் வரி சை்ைத்தின்ெடி தைல்முடறயீைட்ு 

ஆடணயங்களோல் வழங்கெ்ெடுை் முதலோவது தைல்முடறயீைட்ுத் தீரெ்்பிடன எதிரத்த்ு 

GSTAT-ல் தைல்முடறயீடு பசய்ய முடியுை். 

❖ நோபைங்கிலுை் GST பசயல்ெடுதத்ுை் விதை் ைற்றுை் GST-ன் கீழ் எழுை் பிரசச்ிடனகளுக்குத் 

தீரவ்ு கோண்ெதில் சீரட்ைத் தன்டைடய GSTAT ஆனது உறுதி பசய்யுை். 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெச்ெய்திகள் 

2019 ஆம் ஆண்டிலிருந்து உடல் ஸ்பகன் கருவிகள் 

❖ அடுத்த ஆண்டிலிருந்து நோபைங்கிலுை் உள்ள விைோன நிடலயங்களில் உைல் ஸ்தகன் 

கருவிகள் அடைக்கெ்ெைவிருக்கின்றன. 

❖ நோபைங்கிலுை் விைோன நிடலயங்களில் உள்ள முழு உைல் ஸ்தகன் கருவிகள் “மில்லிமீை்ைர ்
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அடல” (Millimetre Wave) இயந்திரங்கள் என்று அடழக்கெ்ெடுகின்றன.  

❖ இது சந்ததகத்திற்கிைைோன பெோருள் இருக்குை் இைத்டத அடசவூை்ைெ் ெைத்தின் மூலை் 

குறிெ்பிைட்ுக் கோைட்ுவதற்கோக ெயணியின் மீது மின்கோந்த அடலகறள பசலுத்துகின்றது. 

❖ தைலுை் விைோனெ் தெோக்குவரதத்ிற்கான ெோதுகோெ்பு அடைெ்ெோனது (Bureau of Civil Aviation 

Security - BCAS) இந்த கருவிகடள அடைெ்ெதற்கோன பதோழில்நுை்ெ விவரங்கடளத் 

தரவிருக்கிறது. நோபைங்கிலுை் எந்பதந்த விைோன நிடலயங்களில் இந்த கருவிகள் 

அடைக்கெ்ெடுை் என்றுை் இது கூறவிருக்கிறது. 

 

 

தாய்ஜிபனாமிக்ஸ் (தாய் மரபியல்) 

❖ டைக்தரோசோெ்ை் அசூரின் க்ளவுை் கை்ெ்யூை்டிங் (பமகக் கணினி) ைற்றுை் தசமிெ்பு வசதிகள் 

ஆகியவற்டறெ் ெயன்ெடுத்தி “தோய்ஜிதனோமிக்டஸ” டைக்தரோசோெ்ை் ைற்றுை் 

தோய்வோனின் பசயற்டக நுண்ணறிவு ஆய்வகங்கள் இடணந்து கண்டுபிடிதத்ுள்ளன. 

❖ இது ஒரு பசயற்டக நுண்ணறிவு (AI – Artificial Intelligence) சோரந்்த ைரெணு ெகுெ்ெோய்வுத் 

தளைோகுை். 

❖ இந்த தளைோனது தநோயோளிகள் ைற்றுை் ைருத்துவைடனகளோல் வழங்கெ்ெடுை் ைருத்துவை் 

ைற்றுை் ைரெணு தரவுகளின் ெரந்த அளவிலோன அளவீடுகடளச ் பசயல்ெடுத்த, ஆய்வு 

பசய்ய ைற்றுை் ெகுெ்ெோய்வு பசய்வதற்கோக பசயற்டக நுண்ணறிறவெ் 

ெயன்ெடுதத்ுகிறது. 

❖ தோய்ஜீதனோமிக்ஸோனது பொய்கறள ைருத்துவரக்ள் திறம்பட கண்ைறிய உதவுவதன் 

மூலை் ைனிதத ்தவறுகடளக் குடறக்க உதவுகின்றது. 
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சாங்’இ - 4 விண்கலம் 

❖ சோங்’இ-4 விண்கலைோனது முதன்முடறயோக நிலவின் ைறுபுறத்தில் பைதுவோகத ்

தடரயிறங்க ஆயுத்தைோவதற்காக ஒரு திை்ைமிைெ்ெைை் சுற்றுவை்ைெ் ெோடதயில் 

நுடழந்திருக்கின்றது. 

 

❖ இந்த விண்கலைோனது முதன்முடறயோக நிலவின் ைறுெகுதியோன இருண்ை ெகுதியில் 

தடரயிறங்குவதற்கோன நிடலக்கு நகரந்்துள்ளது. 

❖ சீன நோைோனது டிசை்ெர ் ைோதை் 08 ஆை் தததியன்று லோங் ைோரச் ் - 3பி என்ற பசலுத்து 

வோகனத்தின் மூலை் சோங்’இ-4 என்ற விண்கலத்டத விண்ணில் பசலுத்தியது. 

❖ நிலவின் ைறுபுறத்தில் இந்த விண்கலத்தின் பைதுவோன தடரயிறக்கைோனது மிகவுை் 

சவோலோனது. ஏபனனில் விண்பவளி ஓைை் ைற்றுை் பூமி ஆகியவற்றிற்கு இடைதயயோன 

ஏபதனும் தநரடித ் பதோைரெ்ோனது ெிலவின் ைற்ற அடரக் தகோளத்தினோல் தடுக்கெ்ெைட்ு 

விடுை். 

❖ இந்த பிரசச்டனக்குத் தீரவ்ு கோண்ெதற்கோக சீன நோைோனது, “கியூகிதயோ” அல்லது “தைக்டெ 

ெோலை்” என்ற ரிதல பசயற்டகக் தகோடள விண்ணில் பசலுத்தியுள்ளது. 

அரிய வறக ரசல்ளலக் கண்டறிவதற்கான ரநறிமுறறகள் 

❖ பைல்லியில் உள்ள இந்திய பதோழில்நுை்ெ நிறுவனத்டதச ் தசரந்்த ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் 

மிகெ் பெரிய பசல் குழுக்களிலிருந்து சில விநோடிகளில் அரிய வடக நசல்றலக் 

கண்ைறிவதற்கோன பநறிமுடறகடள உருவோக்கியுள்ளனர.் 

❖ அரிய வடகெ் பெோருள்கடளக் கண்டுபிடிக்கும் வழிமுறறயானது 20000 பசல்களின் சுய 

பவளிெ்ெோடட்ு விவரத்டத அடிெ்ெடையோகக் பகோண்டு ஒவ்பவோரு பசல்லிற்குை் ஒரு 

ைதிெ்டெ அளிக்கிறது. 

❖ ஒரு குறிெ்பிை்ை அளவிற்கு தைல் ைதிெ்டெெ் பெற்ற பசல்கள் அரியவடக பசல்களோகக் 

கருதெ்ெடுை். 

❖ இந்த புதிய பநறிமுடறயோனது ஏற்பகனதவ உள்ள முடறகளுைன் ஒெ்பிைப்படுை் தெோது 

பமம்பட்ட உணரத்ிறன் ைற்றுை் தனித்தன்டை ஆகியவற்றறக் பகோண்ைதாகும். 

பபக்பஜார ்- ஓ - ரசகுல்லா உத்ெவ்  

❖ ரசகுல்லோ கண்டுபிடிெ்பின் 150-வது ஆண்டைக் குறிெ்ெதற்கோக பகோல்கத்தோவின் 
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தெக்ெஜோரில் “தெக்ெஜோர ் - ஓ - ரசகுல்லோ உத்சவ்” என்ற 3 நோள் திருவிழோவோனது 

பகோண்ைோைெ்ெடட்து. 

❖ இத்திருவிழோவின் தெோது ரசகுல்லோடவக் கண்டுபிடித்தவரோன நபின் சந்திர தோஸின் 

உருவசச்ிடல ைற்றுை் அஞ்சல் தடல ஆகியடவ பவளியிைெ்ெை்ைன. 

நியூ ொரிசான் விண்கலம் 

❖ நோசோவின் நியூ ைோரிசோன் விண்கலைோனது பூமியிலிருந்து 4 பில்லியன் டைல்களுக்கு 

அெ்ெோல் அடைந்துள்ள ைரை்ைோன தகோளோன அல்டிைோ துதலறவ ஆய்வு பசய்யுை் 

முதலோவது விண்கலைோக உருபவடுதத்ுள்ளது. 

❖ இது மிகவுை் ெழடையோன ைற்றுை் ைனித குலத்தோல் இதுவடர ஆய்வு பசய்யெ்ெைோைல் 

இருந்த அண்ைெ் ெகுதி ைற்றுை் நவகு பதோடலவில் உள்ள இலக்கு ஆகியவற்றற ஆய்வு 

பசய்து வரலோற்றுச ்சோதடன ெடைத்த ஒரு விண்நவளித் திட்டமாகும். 

அல்டிமா துபல 

❖ அல்டிைோ துதலவோனது பநெ்டியுனின் சுற்றுவை்ைெ் ெோடதக்கு அெ்ெோல் சூரியக் 

குடுை்ெத்தின் பவளிெ்புறத்தில் அடைந்துள்ள குய்ெ்ெர ் ெைட்ையில் (Kuiper belt) 

அடைந்துள்ளது. 

❖ இது சுைோர ் 30 கிதலோ மீை்ைர ் விை்ைத்டதயுை் ஒரு ஒழுங்கற்ற வடிவத்டதயுை் 

பகோண்டுள்ளது.  

❖ அல்டிைோ துதலவோனது ெல பில்லியன் ஆண்டுகளோக சூரிய ஒளியிலிருந்து பவளிெ்ெடுை் 

டைை்தரோ கோரெ்னின் பவளிெ்ெோைட்ின் கோரணைோக சிவெ்பு நிறத்தில் உள்ளது. 

❖ அல்டிைோ துதலவோனது “கூல் கிளோசிகல்ஸ்” என்று அடழக்கெ்ெடுை் “குய்ெ்ெர ் ெைட்ை” 

வறகப் பெோருைக்ளின் ஒரு வடகடயச ்சோரந்்தது ஆகும். இந்த “கூல் கிளோசிகல்ஸோனது” 

சூரிய சுழற்சிக்கோன குடறவோன சோய்வுகளுைன் ஒரு வை்ைைோன சுற்றுவை்ைெ் ெோடதறயக் 

பகோண்டுள்ளது. 
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பாலின் புத்துணரற்வக் கண்டறிய காகித உணரவ்ி 

❖ ஐஐடி பகௌகோத்தியின் அறிவியலோளரக்ள் ெோலின் புதத்ுணரட்வக் கண்ைறியவுை் எந்த 

அளவிற்கு அது ெதெ்ெடுத்தெ்ெைட்ுள்ளது என்பறதக் கண்ைறியவுை் உதவுை் ஒரு 

எளிடையோன கோகிதத் பதோகுெ்டெ உருவோக்கியுள்ளனர.் 

❖ இது ஒரு திறன்தெசி பசயலியின் உதவிதயோடு பசயல்ெடுை். இது ெோல் புளிெ்ெோக ைோறுை் 

முன்னதர உெதயோகெ்ெடுத்தெ்ெை்ைடத உறுதி பசய்ய உதவுகின்றது.  

❖ இந்த பதோகுெ்டெப் ெயன்ெடுத்திப் ெதெ்ெடுத்தெ்ெைை் ெோலிலிருந்து ெதெ்படுத்தப்ெைோத 

ெோடலக் கண்ைறிய 15 நிமிைங்கள் ைைட்ுதை ஆகுை்.  

❖ அல்கறலன் ெோஸ்பபட்டாஸ் (Alkaline Phosphatase-ACP) எனுை் ெோலில் உள்ள ஒரு பநோதி 

ெோலின் தரத்டதக் குறிக்குை் அடையோளைோகக் கருதெ்ெடுகிறது. 

❖ அறிவியலோளரக்ள் ACPயுைன் எளிதோக எதிரவ்ிடனயோற்றி நிறைோற்றைடையக் கூடியவோறு 

தவதியல் ஆய்வு மூலை் பசறிவூை்ைெ்ெை்ை ஒரு சோதோரணைோன வடிகைட்ி தோடள இந்த 

கண்டுபிடிெ்ெோடன உருவோக்க ெயன்ெடுத்தியுள்ளனர.் 

மூறளக்கான பபஸ்பமக்கர் - வாண்ட் (WAND) 

❖ அறிவியலோளரக்ள் ‘கை்பியில்லோ குளறுெடியற்ற நரை்பு பசயல்ெோடு ைோற்றக் கருவி’ 

(Wireless artifact-free neuromodulation device- WAND) எனுை் பெயரிைெ்ெைை் வலிெ்பு ைற்றுை் 

ெரக்ின்சன் தநோய்களுக்கு சிகிசட்சயளிெ்ெதற்கோன ஒரு சோதனத்டத 

உருவோக்கியுள்ளனர.் 

 

❖ இது மூடளயின் மின்பசயல்ெோைட்ைக் கண்கோணிக்கவுை், மூடளயின் 

மின்தனோை்ைத்டதத் தூண்டுவதற்கோகவுை் மூடளக்கோன தெஸ்தைக்கர ் கருவிறயப்  

தெோன்று பசயல்ெடுகிறது. 

❖ இந்த சோதனைோனது கை்பியில்லோத ைற்றுை் தன்னிசட்சயோக பசயல்ெைக் கூடியது ஆகும். 

தைலுை் ஒதர தநரத்தில் இது மின்தனோை்ைத்திடனத் தூண்டி மின் சமிக்டஞகடள 
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மூடளயில் ெதிவு பசய்கிறது. 

ஜீபனா ரசயற்றகக்பகாளின் காட்சி ் பதிவு 

❖ ஜீதனோ விண்கலைோனது வியோழன் பகாளின் நிலவோன தலோ-விலிருந்து எரிைடலப் புடகத் 

திரள்களின் புதிய புடகெ்ெைத்டத அனுெ்பியுள்ளது. இது வியாழன் வோயுக் தகோளின் 

மீதோன திை்ைத்தின் 17-வது ெயணத்தின் தெோது ெைை் பிடிதத்ுள்ளது. 

❖ ஜீதனோ விண்கலைோனது நோசோவினால் வியோழனுக்குச ் பசலுத்தெ்ெை்ை சூரிய ஒளியோல் 

இயங்குை் ஒரு விண்கலைோகுை். 

❖ தலோ என்ெது நைது சூரியக் குடுை்ெதத்ில் உள்ள மிகெ்பெரிய எரிைடல அடைெ்ெோகுை். 

❖ 1979-ல் நோசோவின் வோதயஜர ் விண்கலத்தினோல் முதன்முதலில் தலோவில் உள்ள 

எரிைடலகள் கண்ைறியெ்ெை்ைன.  

❖ வியோழனோனது அதன் 5 நிலவுகளுைன் ஏற்ெடுதத்ுை் பதோைரப்ுகள் குறித்த புதிய 

நுண்ணறிவிற்கு இந்த புடகெ்ெைங்களோனது வழிவகுக்குை். 

அப்பபலா 8-ன் 50-வது ஆண்டு விழா 

❖ சந்திரனுக்கோன நோசோவின் முதலோவது விண்கலைோன அப்பல்பலா 8 ஆனது  2018 டிசை்ெர ்

21 அன்று தனது 50ஆம் ஆண்டிடன நிடறவு பசய்தது. 

❖ 1968 டிசை்ெர ் 21 அன்று பதோைங்கெ்ெை்ை இது அபைரிக்கோவின் அெ்ெதலோ விண்பவளித் 

திை்ைத்தின் 2வது ைனித விண்பவளிெ் ெயணத் திை்ைைோகுை்.  

 

❖ ைனிதடர சுைந்து நகாண்டு குறறைை்ை புவிப்ெோடதடய விைட்ுச ் பசன்று சந்திரடன 

அடைந்து பின் அதடனயுை் சுற்றிவிடட்ுப் ெோதுகோெ்புடன் திருை்பிய முதல் விண்கலம் 

இதுவாகுை். 

❖ பிரோங்க் தெோரை்ன், தஜை்ஸ் தலோபவல் ைற்றுை் ஆண்ைரஸ்் ஆகிய மூன்று வீரரக்ளுை் 

குறறைை்ை புவிப்ெோடதக்கு அெ்ெோல் ெயணை் பசய்து பூமிடய முழுக் தகோளோக 

கண்டுவிடட்ு பின் ைற்பறோரு விண்பவளிெ் பெோருளின் ஈரெ்்பு விடசக்குள் பசன்ற முதல் 

ைனிதரக்ளோக ஆனோரக்ள். 

ரகாபராதலவ் எரிமறலப் பள்ளம் 

❖ நசவ்வாய் கிரகத்தின் மீதான ஒரு பனி படரெ்்த பள்ளம் நகாபராநலவ் பள்ளமாகும். 
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❖ ஐதரோெ்பிய விண்பவளி கழகத்தின் ைோரஸ்் எக்ஸ்பிரஸ் திை்ைத்தினோல் பசவ்வோயில் உள்ள 

ெனியோல் சூழெ்ெை்ை பகோதரோபலவ் எரிைடலெ் ெள்ளத்தின் ெைை் பிடிக்கெ்ெை்ைது. 

❖ இந்த ெள்ளத்தின் தடர தளைோனது அதன் விளிை்பிலிருந்து 2 கி.மீ (1.2 டைல்) அளவு 

ஆழத்தில் அடைந்துள்ளது. இது பூமியின் ைோபெருை் ெள்ளத்தோக்கின் (Grand Canyon) 

ஆழத்டத விை அதிகைோகுை். 

 

❖ ைோரஸ்் எக்ஸ்பிரஸ் திட்டம் ஆனது 2013 ஜுன் ைோதை் பதோடங்கெ்ெைட்ு அதத ஆண்டின் 

டிசை்ெர ்ைோதத்தில் பசவ்வோயின் சுற்றுெ்ெோடதயில் நுடழந்தது. 

❖ அன்றிலிருந்து பசவ்வோயின் தைற்ெரெ்டெ உயர ் பதளிவுள்ள புடகெ்ெைக்கருவி ைற்றுை் 

தரைோர,் எஸ்பெக்ை்தரோ மீை்ைர ் உள்ளிட்ட ைற்ற கருவிகடளெ் ெயன்ெடுத்தி இெ்த ஆய்வு 

கணக்நகடுப்பு தைற்பகோண்டு வருகிறது.  

புதிய பகாள் - HD 21749b 

❖ நோசோவின் “நவளிக் பகாள்கறளச ்சுற்றி ஆய்வு நசய்யும் பசயற்டகக் தகோளோனது” (TESS -

Transiting Exoplanet Survey Satellite) HD21749 எனுை் நைச்த்திரத்டதச ்சுற்றி வருை் HD21749b எனுை் 

பெயரிைெ்ெை்ை புதிய தகோடளக் கண்ைறிந்துள்ளது.   

❖ இந்த தகோளோனது பூமியிலிருந்து 53 ஒளியோண்டு பதோடலவில் உள்ள ைங்கலோன 

பரடிகுலை் எனும் நைச்த்திரக் கூை்ைதத்ில் அடைந்துள்ளது. 

❖ HD21749b ஆனது நைது சூரியடனெ் தெோல் ஒளி வீசுை் சூைோன ெடச்த்திரமான அதன் றமய 

நைச்தத்ிரத்திடன 36 புவி நோைக்ளுக்கு ஒருமுறற சுற்றி வருகின்றது.  

❖ இது பூமிடய விை மூன்று ைைங்கு பெரியதும் 23 ைைங்கு அதிக நிடறடயயுை் 

உடையதாகும். அதோவது திண்ைைோக அல்லோைல் வோயுக் தகோளோக இருக்குை் இது ஒரு 

துடண பநெ்டியூன் தகோளோகுை். 



•   
•    
 
 
 
 

97 
 

  

 

விண்ரவளி எரிரபாருள் - ஐஐடி ஆராய்சச்ியாளரக்ள்  

❖ பைை்ரோஸ் இந்திய பதோழில்நுை்ெ நிறுவனத்றதச ் தசரந்்த ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் நீர ்

மூலக்கூறுகளின் உதவியுைன் கோரெ்ன் டை ஆக்டஸடுகடள ெடிக வடிவத்தில் அடைதத்ு 

விண்பவளி எரிபெோருடள உருவோக்கியுள்ளனர.் 

❖ இது எதிரக்ோலத்தில் ெசுடை இல்ல வோயுக்கடள கைட்ுெ்ெடுதத் உதவுை். 

❖ அதி உயர ்பவற்றிடமாக கருதெ்ெடுை் வளிைண்ைல அழுத்தத்டதவிை ஓரோயிரை் பில்லியன் 

மடங்கு குறறவானதாகவும் நவப்பெிறல ஏறத்தாழ 263 டிகிரி நசல்சியஸ் உறடயதாகவும் 

நகாண்ட இது பவற்றிைத்தில் வடிவடைக்கெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ ஆய்வகத்தில் பசாதிக்கப்படட் இந்த ெடிநிடலகள் மிக ஆழ்ெ்த விண்பவளியில் 

இருக்கின்றன. 

❖ ததசிய அறிவியல் நிறுவனத்தின் வழிமுறறகள் ெதத்ிரிக்டகயில் இெ்த ஆய்வு 

பவளியிைெ்ெைட்ுள்ளது. 

பதசிய தகவல் றமயத்தின் கட்டறள மற்றும் கட்டுப்பாட்டு றமயம் 

❖ ைத்திய மின்னணு ைற்றுை் தகவல் பதோழில்நுை்ெ அடைசச்கைோனது (Ministry of Electronics and 

Information Technology) ததசிய தகவல் டையத்தின் (National Informatics Centre - NIC) கை்ைடள 

ைற்றுை் கைட்ுெ்ெோைட்ு டையை் (Command and Control Centre - CCC) ைற்றுை் பசயற்டக 

நுண்ணறிவில் அதன் சிறெ்பு டையம் ஆகியவற்றறத் பதோைங்கி டவதத்ுள்ளது. 

❖ இது புத்தோக்க முடறயில் புதிய தீரவ்ுகடள வழங்குவதற்கோன ஒரு தளத்டத 

அளிெ்ெடதயுை் ைத்திய ைற்றுை் ைோநில அளவில் ததசிய தகவல் டையத்தோல் 

தைற்பகோள்ளெ்ெைட்ுள்ள திை்ைங்களுக்கோன தீரவ்ுகடள தசோதிதத்ு தைை்ெடுதத்ுவடதயுை் 

தநோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது. 

❖ இது அரசோங்க பசறவகறள குடிைக்களுக்கு அளிெ்ெடத தைை்ெடுதத்ுை் ெணிக்கோக 

பெோறுெ்புள்ள ஆை்சிக்கோன “அடனத்டதயுை் உள்ளைக்கிய பசயற்டக நுண்ணறிவு” என்ற 
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குறிக்தகோளுைன் உருவோக்கெ்ெைட்ுள்ளது. 

மனிதனின் விண்சவளி ்  யண ளமயம் - இஸ்தரா 

❖ இெ்திய விண்நவளி ஆராய்சச்ி றமயம் (Indian Space Research Organisation - ISRO), 2021-ம் 

ஆண்டிற்குள் இெ்தியாவின் முதல் மனித விண்நவளிப் பயணத்றத பமற்நகாள்ளும் 

வறகயில் மனித விண்நவளிப் பயண றமயத்றத அறமத்துக் நகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ இப்புதிய அறமப்பு நபங்களூருவில் அறமயவிருக்கிறது. 

❖ இது இஸ்பராவில் உள்ள அறனதத்ுவித மனிதனின் விண்நவளி ெடவடிக்றககள் 

நதாடரப்ான நசயல்களுக்கு நபாறுப்பானதாக இருக்கும். பமலும் மூத்த விஞ்ஞானி 

உன்னிகிருஷ்ணன் ொயறர அதன் இயக்குெராகக் நகாண்டு ஒரு புதிய பமலாண்றம 

கட்டறமப்பில் அது நசயல்படும். 

❖ பமலும் இஸ்பராவின் தறலவர ் பக. சிவன் ககன்யான் என்னும் திடட்த்திற்கான 

இயக்குெராக ஆர.் ெட்டன் என்பவறர ெியமித்தார.் ெட்டன் தற்பபாது பிஎஸ்எல்வி 

குறறெ்த எறட வாகனத ்திட்டத்தின் தறலறமப் நபாறுப்பில் இருக்கின்றார.் 

ொங்‘ இ-4 ஆய்வு -  ருத்தி  யிரிடுதல் 

❖ ெிலாவிற்கு சமீபத்தில் சீனாவின் சாங்‘ இ-4 ஆய்வு என்ற திட்டத்தின் மூலம் நகாண்டு 

நசல்லப்பட்ட ஒரு பருத்தி விறத முறளவிடத் நதாடங்கியிருக்கின்றது. இதுபவ ெிலவில் 

உயிரியல் நதாடரப்ாக வளரத் நதாடங்கிய முதல் விவகாரம் ஆகும். 

 

❖ ஜனவரி 3-ம் பததியன்று, சீனாவின் தானியங்கி விண்நவளிக் கருவியான சாங்‘இ-4 

ஆய்வுக் கருவி, விண்நவளி ஆய்வின் மனித வரலாற்றில் முதல் முறறயாக ெிலவின் 

மறுபக்கம் தறரயிறங்கியது. 

❖ ெிலவில் நமதுவாக தறரயிறக்கம் பமற்நகாண்ட 1.3 டன் எறடயுறடய இெ்த 

தறரயிறக்கக் கருவி ெிலவில் ஒரு சிறிய உயிரக்்பகாளத்றத ஏற்படுதத்ுவதற்காக பருத்தி 

விறதகள், எண்நணய் விதத்ுக்கள், கடுகு, உருறளக் கிழங்கு, அரபிபடாப்ஸிஸ், பட்டாம் 

பூசச்ிகளின் முடற்டகள் மற்றும் சிறிது ஈஸ்ட் ஆகியவற்றறக் நகாண்டு நசன்றது. 

❖ ெிலவின் மீதான ஒரு சிறிய உயிரக்்பகாள பரிபசாதறனத் திட்டநமன்பது ஒளிச ்பசரக்்றக 
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மற்றும் சுவாசத்றதச ்பசாதிக்கக் கூடிய ஒரு திட்டமாகும். 

வடதுருவ காந்தப்புல இயக்கம் 

❖ வைதுருவ கோந்தெ்புல டையைோனது கனைோவிலிருந்து டசபீரியோடவ தநோக்கி 

உருண்தைோடுவதோக ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் கூறுகின்றனர.் 

❖ இந்த இயக்கை் பூமியின் டையெ் ெகுதியின் உள்தள திரவ நிடலயில் உள்ள இருை்பு நிரை்பி 

விடுவதோல் ஏற்ெடுகின்றது. 

 

❖ ஜனவரி 15-ஆை் தததியன்று உலக கோந்தெ்புல ைோதிரிடய விஞ்ஞோனிகள் தைை்ெடுத்தி 

இருக்கின்றனர.் இை்ைோதிரி புவியின் கோந்தெ்புல களத்டத விவரிக்கின்றது. தைலுை் 

அடனதத்ு நவீன ஊடுருவுை் ெயணங்களுக்குை் அடிெ்ெடையோக இது இருக்குை். இந்த 

அடைெ்பில் இருக்குை் தகவல்கள் கைல்களில் பயணிக்கும் கெ்ெல்களுக்குை் திறன் 

பபசிகளில் உள்ள கூகுள் வடரெைங்களுக்குை் வழிகோைட்ுை்.  

றடட்டன் மீதான மீத்பதன் மறழப் ரபாழிவிற்கான ஆதாரம் 

❖ விஞ்ஞோனிகள் கோசினி விண்கலத்திலிருந்து கிடைக்கெ் பெற்ற தகவல்கடளெ் 

ெயன்ெடுதத்ி சனிக் கிரகத்தின் மிகெ்பெரிய நிலவோன டைை்டனின் வைக்கு துருவ 

முறனயில் மீதத்தன் ைடழெ் பெோழிவிற்கோன ஆதோரங்கடளக் கண்ைறிந்திருக்கின்றனர.் 

❖ இந்த ைடழெ்பெோழிவோனது டைை்ைன் கிரகத்தின் வைக்கு துருவத்தில் தகோடைக் 

கோலத்தின் ஆரை்ெத்டதக் குறிக்குை் முதல் ஆதாரமாக இருக்குை். 

❖ அந்நிலவின் வைக்கு துருவத்தின் மீதோன தகோடைக்கோல ைடழெ்பெோழிவின் முதல் 

கண்டுபிடிெ்புகடளப் பிரதிெலிக்குை் நிலெ்ெரெ்பு அடையோளை் கோைட்ுகின்றது. 
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❖ பூமியின் வருைோந்திர சுழற்சியோன நோன்கு ெருவங்கதளோடு ஒெ்பிடுை்தெோது டைைை்னில் 

ஒரு ெருவை் 7 புவி ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கின்றது. 

❖ கோசினி திை்ைை் என்ெது நோசோ, ஐதரோெ்பிய விண்பவளி நிறுவனை் ைற்றுை் இத்தோலிய 

விண்பவளி நிறுவனை் ஆகியவற்றின் கூைட்ுத் திை்ைைோகுை். இது 1997 ஆை் ஆண்டு 

அக்தைோெர ்ைோதை் பசலுத்தெ்ெை்ைது. 

❖ இந்த விண்கலத்தின் தநோக்கை் சனிக் கிரகத்டதெ் ெற்றியுை் அதன் அடைெ்பு, அதன் 

வடளயங்கள் ைற்றுை் அதன் இயற்டகயோன துடணக் தகோள்கள் ெற்றியுை் ஆய்வு 

பசய்வதோகுை். 

 

7 ரசயற்றகக் பகாள்கபளாடு எபிசிலான் 4 என்ற ஏவுவாகனம் - ஜப்பான் 

❖ சமீெத்தில் ஜெ்ெோன் காதகோஷிைோவில் உள்ள உசிபநௌரோ விண்பவளி டையத்தில் இருந்து 

7 பசயற்டகக் தகோள்களுைன் எபிசிலான் – 4 என்ற ஏவுவோகனத்டத விண்ணில் 

பசலுத்தியிருக்கின்றது. 

❖ எபிசிலான் என்ெது பதோழிலோளரக்ள் ைற்றுை் பவளியீைட்ுச ் பசலவுகடளக் குடறக்குை் 

வடகயில் பசயற்டக நுண்ணறிவுத் பதோழில்நுை்ெத்ததோடு பெோருத்தெ்ெை்ை ஒரு திை 

எரிபெோருள் ஏவு வோகனைோகுை். 

❖ இது தடரயிலிருந்து பவறுை் இரண்டு சோதோரண கணினிகள் மூலை் கைட்ுெ்ெடுத்த கூடியது 

ஆகும். 

குறிப்பு 

❖ 7 பசயற்டகக் தகோள்களில் ஒன்று தெோலியோன விண்கற்கள் பெோழிடவ உருவோக்குை் 

வடகயில் வடிவடைக்கெ்ெை்டிருக்கின்றது. 



•   
•    
 
 
 
 

101 
 

  

❖ இது அடுத்த வருைை் கைதலோர ைோகோணைோன ஹிதரோஷிைோ ைோகோணத்தின் மீது உலகின் 

முதல் பசயற்டகயோன விண்கற்கள் பெோழிடவ ஏற்ெடுத்திை எண்ணுகின்றது. 

ஸ்பபஸ் எக்ஸின் ரதாடரப்ு வசதி ரசயற்றகக் பகாள்கள் 

❖ ஸ்தெஸ் எக்ஸ் ஏவு வோகனை் இரிடியை் பதோைரப்ு நிறுவனத்தோல் தைற்பகோள்ளெ்ெை்ை 

இரண்டு வருைகால திை்ைத்டத நிடறவு பசய்யுை் வடகயில் புவியின் தோழ்வை்ை 

சுற்றுெ்ெோடதயில் 10 பசயற்டகக் தகோள்கடளச ்பசலுத்தியிருக்கின்றது. 

❖ இது அதன் அசல் அடைெ்டெப் புதிய தடலமுடறயிலோன டகதெசி பதோைரப்ு 

பதோழில்நுை்ெத்ததோடுை் உலகளோவிய விைோன கண்கோணிெ்பு வசதிதயோடுை் உள்ள 

பதோழில் நுை்ெங்கடளக் பகோண்டு ைோற்றை் பசய்யுை். 

❖ முன்பு பெருங்கைலில் கண்கோணிெ்புத் தறரயிறக்க வசதியுைன் கூடிய ஆளில்லோ 

விைோனங்களுடன் உெதயோகிக்கெ்ெைை் முதல் நிடல இதன் மூலம் மீண்டுை் 

மீைப்ைடுக்கெ்ெைை்து. அதத சையை் தைல்நிடல அதத சுற்றுெ் பாடதயில் பதோைரக்ின்றது.   

❖ இரிடியை் பநக்ஸ்ை் திை்ைத்தின் 8-வது ைற்றுை் இறுதிப் புறெ்ெோடு பைக்லீன் பவரஜ்ினியோ 

நிறுவனதத்ிற்கோக சுற்று வை்ைெ்ெோடதயில் பவளியிடுவதற்கோன 75 புதிய பசயற்டகக் 

தகோள்கடள உருவாக்கியிருக்கின்றது. 

❖ அதில் 66 பசயல்ெோை்டிலிருக்குை். தைலுை் 9 பசயல்ெோை்டில் (சுற்றுெ்ெோடதயில்) 

உள்ளவற்றின் உதிரி ெோகங்களுக்கோக இருக்குை். ஆறு இதர பசயற்டகக் தகோள்கள் 

உதிரிெோகங்களோக தடரயில் மீதமிருக்குை். 

BES கண்காட்சி 2019 

❖ 25-வது தடரவழி ைற்றுை் பசயற்டகக்தகோள் ஒளிெரெ்பு மீதோன சரவ்ததச ைோநோடு ைற்றுை் 

கண்காட்சியான BES கண்கோை்சி சமீெத்தில் புதுபைல்லியில் நடைபெற்றது. 

❖ இந்த கண்கோை்சியின் கருதத்ுருவோனது, "தகவல் பதோழில்நுை்ெ உலகில் அடுத்த 

தடலமுடற ஒளிெரெ்பு" என்ெதோகுை். 

❖ இந்த BES கண்கோை்சி 2019 ஆனது இந்திய ஒளிெரெ்பு பெோறியியல் சங்கத்தால் ஏற்ெோடு 

பசய்யெ்ெைட்ிருெ்தது. 
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இளம் அறிவியலாளரக்ள் திட்டம் 

❖ இஸ்தரோவோனது இளை் ைனங்களில் விண்பவளி ஆய்வுக்கோன ஆரவ்த்டத வளரத்த்ுக் 

பகோள்வதற்குை் கற்பிெ்ெதற்குை் இளை் அறிவியலோளரக்ள் திை்ைத்டத அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இதத்ிை்ைத்தின் ெண்புகளோவன: 

o இது ஒரு ைோத கோல திை்ைைோகுை். 

o பெருை்ெோலுை் 8 ஆை் வகுெ்பு ததரச்ச்ியடைந்த ைோணவரக்ளுக்கு விரிவுடர ைற்றுை் 

ஆய்வகங்களில் அனுைதி ஆகியடவ அளிக்கெ்ெடுை். 

o 29 ைோநிலங்கள் ைற்றுை் 7 யூனியன் பிரததசங்களிலிருந்து தலோ 3 ைோணவரக்ள் இந்த 

இளை் விஞ்ஞோனித் திை்ைத்திற்குத் ததரந்்பதடுக்கெ்ெடுவர.் 

o இந்த ைோணவரக்ள் சிறிய ரக பசயற்டகதகோள்கடள உருவோக்குை் நடைமுடற 

அனுெவத்திடனப் பெறுவர.் 

றகத்தறி ரநசவாளரக்ளுக்கு உதவும் வறலதளம் 

❖ டகத்தறி பநசவோளரக்ளுக்கு உதவுவதற்கோக டைக்தகரோசோெ்ை் இந்தியோவோனது அதன் 

ரீதவவ் திை்ைத்தின் கீழ் மின்னணு வரத்்தக தளைோன re-weave.in என்ற தளத்றதத் 

பதோைங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த மின்னணு வரத்்தக தளைோனது டகவிடனக் கடலஞரக்டளயுை் நுகரத்வோடரயுை் 

தநரடியோக இடணக்க உதவுை். தைலுை் புதிய வோடிக்டகயோளரக்ளுக்குை் சந்டதகளுக்குை் 

விரிவோக்க பவண்டி இது டகவிடனக் கடலஞரக்ளுக்கு உதவுை்.  

❖ டைக்தரோசோெ்ை் ஆனது ததசிய ஆடை வடிவடைெ்புத் பதோழில்நுை்ெ நிறுவனத்துைன் 

இடணந்து டகத்தறி வடிவடைெ்பில் டிஜிை்ைல் ெயிற்சியளிெ்ெதற்கோக CAD and Color for 

Handloom Weaving எனுை் சிறெ்பு ெோைத ்திை்ைத்டதயும் பதோைங்கியுள்ளது. 

❖ ரீதவவ் திை்ைைோனது டைசத்ரோசோெ்ை் இந்தியோ (R&D) பிடரதவை் லிமிநடட்டால் அதன் 

ைக்கள் தசடவ முயற்சியின் ஒரு ெகுதியாக 2016-ல் பதோைங்கெ்ெைை்து. 

அரமரிக்க உளவு ரசயற்றகக்பகாள் 

❖ அபைரிக்க உளவு பசயற்டகக்தகோளோனது கலிதெோரன்ியோவிலிருந்து அதன் விண்நவளி 

சுற்றுெ்ெோடதக்கு பசலுத்தெ்ெை்ைது. 

❖ வோன்ைன்்பெரக்் விைோனெ் ெடைத் தளத்திலிருந்து ததசிய உளவு ெோரக்்குை் அலுவலக 

பசயற்டகக் தகோளோனது சக்தி வோய்ந்த பைல்ைோ 4 என்ற கனரக ரோக்பகை் மூலைோக 

பசலுத்தெ்ெை்ைது. 

❖ NROL-7 என பெயரிைெ்ெை்ை இந்த திை்ைைோனது 2006-ல் நிறுவெ்ெைை் இந்நிறுவனத்தின் 132-

வது பவற்றிகரைோன பசலுதத்ுதல் ஆகுை். 

❖ இது கைட்ுெ்ெோைட்ு டையை் ைற்றுை் ஏவுதளத்திற்கிடைதயயோன தகவல் பதோைரப்ு 

பிரசச்ிடனகளோல் விண்ணில் பசலுத்துவது தள்ளி டவக்கெ்ெை்ை பின்னரான  

இரண்டாவது  முயற்சியில் பசலுத்தெ்ெைை்து ஆகும். 

❖ ததசிய உளவு ெோரக்்குை் அலுவலகைோனது அபைரிக்க உளவு பசயற்டகக் தகோள்களுக்குப் 

பெோறுெ்ெோனதோகுை். 
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❖ ஒன்றிடணந்த பசலுத்துதல் கூை்ைணியோனது (United Launch Alliance) லோக்ஹீை் ைோரட்ின் 

ைற்றுை் தெோயிங் ஆகியவற்றின் கூைட்ு முயற்சியோகுை். 

பூமியின் பழறமயான பாறற - நிலவு 

❖ 1971 ஆை் ஆண்டு பிெ்ரவரி ைோதத்தில் அெ்ெல்தலோ 14 விண்கலத்தின் விண்பவளி 

வீரரக்ளோல் எடுதத்ு வரெ்ெைை் நிலவு ைோதிரியிலிருந்து கண்ைறியெ்ெை்ை நிலவின் 

ெழடையோன ெோடறடய ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

 

❖ பூமியின் தைலடுக்கிலிருந்து 12.4 டைல்களுக்கு கீழோக அடைந்த இெ்ெோடறயோனது 4 

ைற்றுை் 4.1 பில்லியன் வருைங்களுக்கு இடைெ்ெை்ை கோலத்தில் உருவோனதோகுை். 

❖ 2 கிரோை் அளவுள்ள இெ்ெோடறயின் ைோதிரியோனது பூமியில் பெோதுவோகக் கோணெ்ெடுகின்ற 

ைற்றுை் பெருை்ெோலுை் நிலவில் கோணெ்ெைோத ெடிகக்கல், பெல்ைஸ்்ெர ்ைற்றுை் ஸிரத்கோன் 

ஆகியவற்டறக் பகோண்டுள்ளது. 

எஸ்எம்எஸ் மூலம் தகவல் இறணயச ்பசறவ - பிஸ்என்எல் 

❖ இடணய வசதியற்ற அல்லது அடலவரிடச துண்டிெ்பு ஏற்ெடுை் ெகுதிகளில் 

குறுந்தகவல்கள் மூலை் தகவல் இடணயச ் தசடவடய வழங்குவதற்கோக பிஎஸ்என்எல் 

(BSNL) நிறுவனை் பிபரஞ்சின் பி-ெவுண்ை் என்ற நிறுவனதத்ுைன் ஒரு புரிந்துணரவ்ு 

ஒெ்ெந்தத்தில் டகபயழுத்திைட்ுள்ளது. 

❖ இந்த பதோழில்நுை்ெம் முதன்முடறயோக பிரோன்சில் அறிமுகெ்ெடுத்தெ்ெைை்து. தைலுை் இது 

ெல ஆெ்பிரிக்க நோடுகளில் தசோதடன பசய்யெ்ெைட்ு வருகிறது. 

❖ குறுந்தகவல் வழி தகவல் இடணயச ் தசடவயோனது டகதெசியில் பெோருத்தெ்ெை்ை 

பதோழில்நுை்ெத்தின் உதவியுைன் பசயல்ெடுத்தெ்ெைவிருக்கிறது. 

❖ இந்த பசயலியோனது ெயனோளியின் ெகுதியில் தைோசைோன அடலவரிடச இடணெ்பு 

இருெ்பின் அதடனக் கண்ைறியுை். அவ்வோறு இருெ்பின் இசப்சயலியோனது பி-ெவுண்ை் 

சரவ்ருக்கு சமிக்டஞடய அனுெ்புை். 

❖ இசப்சயலியின் மூலம் பெறெ்ெை்ை சமிக்டஞடயயடுதத்ு பி-ெவுண்ை் சரவ்ர ்குறுந்தகவல் 

வழி இடணயச ்தசடவ இடணெ்பு வசதிடய ஏற்ெடுதத்ுை். 

❖ பசயலி ைற்றுை் சரவ்ர ்ஆகியவற்றிற்கிடைதய குறுந்தகவல் ெரிைோற்றத்தின் மூலை் இந்த 
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இடணெ்பு ஏற்ெடுத்தெ்ெடுகிறது. 

கலாம்சாட்-V2 – எறடகுறறந்த ரசயற்றகக்பகாள் 

❖ இஸ்தரோ ஆனது ஸ்ரீைரிதகோை்ைோ விண்பவளி டையத்திலிருந்து நோன்கு நிடலகடளக் 

பகோண்ை துருவ பசயற்டகக்தகோள் ஏவுவோகனத்தின் (Polar Satellite Launch Vehicle - PSLV) 

மூலை் கலோை்சோட்-V2 என்ற பசயற்டகக் தகோடள விண்ணில் ஏவியுள்ளது.  

❖ இசப்சயற்டகக் தகோளோனது முன்னோள் குடியரசுத ் தடலவர ் ைற்றுை் இந்திய 

விஞ்ஞோனியோன ைோக்ைர ்அெ்துல் கலோமின் நிடனவோக பெயரிைெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ இது இதுவடர வடிவடைக்கெ்ெைட்ிரோத ைற்றுை் புவிவை்ைெ்ெோடதக்கு 

அனுெ்ெெ்ெைோததுைோன குடறந்த எடை பகோண்ை பசயற்டகக் தகோளோகுை். தைலுை் இது 

தனியோர ் நிறுவனத்தோல் தயோரிக்கெ்ெைட்ு பசலுத்தெ்ெை்ை இஸ்தரோவின் முதலோவது 

பசயற்டகக் தகோளோகுை். 

❖ இது வணிகைற்ற நைவடிக்டககளுக்கோக 

பதோழில்சோரோ அடைெ்பினரோல் 

ெயன்ெடுத்தெ்ெடுை் கை்பியில்லோ 

பதோைரப்ின் ஒரு வடிவைோன ைோை் கதிரவ்ழி 

அடல பசலுதத்ுடகக்கோன தகவல் பதோைரப்ு 

பசயற்டகக் தகோளோகுை்.  

❖ இசப்சயற்டகக் தகோளோனது பசன்டனடய 

டையைோகக் பகோண்டு பசயல்ெடுை் 

விண்பவளிக் கல்வி நிறுவனைோன ஸ்பபஸ் 

கிைஸ்் இந்தியோடவச ் தசரந்்த 

ைோணவரக்ளோல் வடிவடைக்கெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ இசப்சயற்டகக்தகோளின் ைதிெ்பு இந்திய 

ைதிெ்பில் 1.2 மில்லியன் ஆகுை். 

இசப்சயற்டகக்தகோள் 6 நோைக்ளில் 

வடிவடைக்கெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ இஸ்தரோவோனது இந்த ஏவுதலின் மூலை் 

ெயனற்ற பசயற்டகக்தகோளின் நிடலடய 

மீைப்ைடுக்குை் முயற்சிடய தைற்பகோண்டுள்ளது. விண்பவளியில் சிறிய அளவிலோன 

ஆய்வுகடள நைதத்ுவதற்கோக பசயற்டகக் தகோளின் 4-வது நிடலடய தசோதடன 

சுற்றுவை்ைெ்ெோடதத் தளைோக ைோற்றி ஒரு புதிய முயற்சிடய இஸ்தரோ 

தைற்பகோண்டுள்ளது. 

உலகின் நீளமான முப்பரிமாண முளறயில் அசச்ிடப்பட்ட கான்கிரட்ீ பாலம் 

❖ உலகின் நீளைோன முெ்ெரிைோண முறறயில் அசச்ிைெ்ெைை் கோன்கிரீை் ெோலை் சீனோவில் 

திறக்கெ்ெைட்ுள்ளது.  

❖ இது ஷோங்கோய் நகரில் உள்ள பவன்சோதெங்க் நதியின் மீது அடைந்துள்ளது. 
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❖ இெ்ெோலைோனது சீனோவில் உள்ள ஷிங்குவோ ெல்கடலக்கழகத்டதச ்தசரந்்த தெரோசிரியர ்சீ 

பவய்கு என்ெவரோல் வடிவடைக்கெ்ெை்ைது. 

❖ இெ்ெோலைோனது 26.3 மீ நீளை், 3.6 மீை்ைர ்அகலை் ஆகியவற்றுடன் முெ்ெரிைோண முறறயில் 

அசச்ிைெ்ெைட்ு 44 துடளகள் நகாண்டுள்ள கோன்கிரீை் பதோகுெ்பு ஆகியவற்டறக் 

பகோண்டுள்ளது. 

பராஷிணி ரசயலி 

❖ ெோரட்வயற்பறாருக்கு ரூெோய் தநோைட்ுகடள அடையோளை் கோண்ெதற்கு உதவுை் 

தரோஷிணி எனுை் பசயலிடய IIT-தரோெர ்ஆனது உருவோக்கியுள்ளது. 

❖ இந்த பசயலியோனது ெடழய ைற்றுை் புதிய ரூெோய் தநோைட்ுகடள அடையோளை் கண்டு 

உங்கள் டகயில் டவத்திருப்பது எெ்த ரூெோய் தநோைட்ுக்கள் என்பது ெற்றிய தகவல்கடள 

ஒலி வடிவில் வழங்குை். 

❖ இந்திய ரூெோய் தநோைட்ுக்கடள அடையோளை் காணும் முதல் ஆண்ை்ரோய்டு பசயலி 

தரோஷிணி ஆகுை். 

புதிய கதிரியக்க எதிரப்்பு ஏவுகறண 

❖ இந்தியோவில் உள்நோை்டிதலதயத் தயோரிக்கெ்ெை்ை முதல் அடுத்த தடலமுடற கதிரியக்க 

எதிரெ்்பு ஏவுகடணயோனது (Next Generation Anti-Radiation Missile -NGRAM) ஓடிசாவின் 

ெோலபசாரில் உள்ள ஏவுகறண தசோதடனப் ெகுதியில் பவற்றிகரைோக தசோதிக்கெ்ெை்ைது. 

❖ நிலத்திலிருந்து வோனுக்குப் ெோயுை் ஏவுகடணயோக DRDO அறமப்பால் 

உருவோக்கப்படட்ுள்ள இந்த ஏவுகடணயானது சுகோய்-30 MKI தெோர ் விைோனத்திலிருந்து 

பசலுத்தெ்ெை்ைது. 

❖ இந்த அடுத்த தடலமுடற ஏவுகடணயோனது 100 கி.மீ. பதோடலவுக்கு இலக்றகத் தோக்குை் 

திறனுடையது. 

❖ ரஷ்யோவுைன் இடணந்து ஒலிறய விட பவகமாக நசல்லும் மீநயாளி ஏவுகடணயான 

பிரதைோஸ் என்ற ஏவுகடணறய உருவோக்கிய பிறகு DRDO-ஆல் உள்நோை்டிதலதய 

உருவோக்கெ்ெை்ை நிலத்திலிருந்து வோனுக்குெ் ெோயுை் முதல் ஏவுகடண இதுபவயோகுை். 

 

 



•   
•    
 
 
 
 

106 
 

  

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

காலநிறல மாற்ற ரசயல்திறன் குறியீடு 

❖ 2019-க்கோன காலெிறல மாற்ற நசயல்திறன் குறியீடட்ுப் (Climate Change Performance Index-

CCPI) ெை்டியலில் ஸ்வீைன் நோைோனது மிகவுை் சிறெ்ெோன பசயல்திறன் பகோண்ை நோைோக 

அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ CCPI ஆனது உலகின் 90% ஆற்றல் சை்ெந்தெ்ெை்ை CO2 உமிழ்வுக்கு கோரணைோன 60 

நோடுகளின் கோலநிடலப் ெோதுகோெ்பு பசயல்திறன்கடள ைதிெ்பீடு பசய்கிறது. 

❖ CCPI 2019 குறியீை்டில் பைோரோக்தகோ இரண்ைோவது இைத்திடனயுை் அதடனத் பதோைரந்்து 

லித்பவனியோ மூன்றோை் இைத்டதயுை் பிடிதத்ுள்ளன. 

❖ ெை்டியலின் கடைசி 5 நோடுகளோக சவுதி அதரபியோ, அபைரிக்கோ, ஈரோக், பதன்பகோரியோ 

ைற்றுை் டதவோன் ஆகிய நோடுகள் உள்ளன. 

 

❖ உலகளோவிய அளவில் மிகெ்பெரிய சூரிய உற்பத்தி ஆறலறய விெிபயாக  அடைெ்புடன்  

இடணப்பதற்காக பைோரோக்தகோவோனது 2020 ஆை் ஆண்டில் 42% அளவில் புதுெ்பிக்கத்தக்க 

ஆற்றல் திறடன நிறுவுை் இலக்டக அடையுை் ெோடதயில் உள்ளது. 

❖ கோலநிடல ைோற்ற பசயல்திறன் குறியீைோனது சரவ்ததச கோலநிடல அரசியலில் 

பவளிெ்ெடைத ்தன்டைடய அதிகரிெ்ெதற்கோக வடிவடைக்கெ்ெைை் ஒரு கருவியோகுை்.  

❖ இது நஜரம்ன் வாடச்,் புதிய பருவெிறல ெிறுவனம் மற்றும் ஐபராப்பாவின் பருவ ெிறல 

நசயல்திட்ட வறலயறமப்பு ஆகியவற்றால் நவளியிடப்படும் ஒரு வருடாெ்திர அறிக்றக 

ஆகும். 

❖ இது உலகளாவிய ஆற்றல் நதாடரப்ான காரப்ன் உமிழ்வுகளில் 90 சதவிகிதத்திற்கும் 

அதிகமாக நபாறுப்புறடய 60 ொடுகளின் பருவெிறல பாதுகாப்பின் நசயல்திறறன 

மதீப்பீடு நசய்கிறது. 

பரிபவஷ் 

❖ பதோழிலகங்களுக்குச ் சுற்றுசச்ூழல் அனுைதிடய உைனடியாக ைற்றுை் விடரவோக 

வழங்குவதற்கோக வடலதள அடிெ்ெடையிலோன ஒற்டறச ் சோளர அடைெ்ெோன ெரிதவஷ் 
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என்ற வசதி அடனதத்ு ைோநிலங்களிலுை் ஜனவரி 15 ஆை் தததி முதல் திறக்கெ்ெைவுள்ளது. 

❖ ஊைோடுை், நல்ல ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழல் ஒற்டறச ் சோளர டையை் மூலைோக பசயல்திறன் 

ைற்றுை் பெோறுெ்ெோன வசதி என்ெது ெரிதவஷ் என்ற நசால்லின் விளக்கைோகுை் (Parivesh - 

Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single-window Hub). 

❖ இந்த அடைெ்ெோனது, ததசிய தகவல் டையத்தின் பதோழில்நுை்ெ உதவியுைன் ைத்திய 

சுற்றுசச்ூழல், வனங்கள் ைற்றுை் கோலநிடல ைோற்ற அடைசச்கத்தினோல் 

வடிவடைக்கெ்ெைட்ு உருவோக்கெ்ெைட்ு வழங்கெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ இது ெல்தவறு ஆடணயங்களிடமிருந்து சுற்றுசச்ூழல், வனங்கள், வன உயிரிகள் ைற்றுை் 

கடபலார ஒழுங்காற்றுப் பகுதி ஆகியவற்றின் ஒெ்புதலுக்கோக ஏற்படுத்தப்படும் 

முன்நமாழிவுகறள சைரப்்பித்தல், ஒெ்புதல் பெறுதல், முன்பைோழிதல் ஆகியவற்றிறனக் 

கண்கோணிப்பதற்கான ஒரு தோனியங்கி அடைெ்ெோகுை். 

 

 சுளம -Ag திட்டம் 

❖ அரசோனது உலகளோவிய சுற்றுசச்ூழல் நன்டைகள் ைற்றுை் சிக்கலோன ெல்லுயிரத்்தன்டை 

ைற்றுை் வன நிலெ்ெரெ்புகடளப் ெோதுகோத்தல் ஆகியவற்றிற்கோக இந்திய 

தவளோண்டைடய ைோற்றுதல் எனும் திை்ைத்திடன உலகளோவிய சுற்றுசச்ூழல் வசதியுைன் 

இடணந்து பதோைங்கியுள்ளது.  

❖ இந்த திை்ைைோனது உணவு ைற்றுை் தவளோண்டை அடைெ்புைன் இடணந்து உயர ்

ெோதுகோெ்பு ைதிெ்புடைய கீழ்க்கோணுை் 5 ைோநிலங்களின் நிலெ்ெரெ்புகளில் 

பசயல்ெடுத்தெ்ெடுை். 

o ைத்தியெ்பிரததசை் - சை்ெல் நிலெ்ெரெ்பு 

o மிதசோரை் – தை்ெோ நிலெ்ெரெ்பு 

o ஒடிசோ – சிை்லிெோல் நிலெ்ெரெ்பு 

o ரோஜஸ்தோன்- ெோடலவன ததசியெ் பூங்கோ நிலெ்ெரெ்பு 

o உத்தரகோண்ை் - கோரப்ெை் ரோஜோஜி நிலெ்ெரெ்பு 

❖ இந்த ெசுடை AG திை்ைைோனது ெல்லுயிரத்்தன்டை, கோலநிடல ைோற்றை் ைற்றுை் நீடித்த நில 

தைலோண்டை குறிக்தகோள்கள் ைற்றுை் நடைமுடறகடள இந்திய தவளோண்டையுைன் 

ஒருங்கிடணக்க முற்ெடுகிறது. 
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மண்டல் அறண திட்டம் 

❖ வைக்கு தகோயல் ஆற்றின் மீது ைண்ைல் அடண திை்ைத்திற்கோக பிரதைர ் அடிக்கல் 

நோை்டினோர.் 

❖ இந்த திை்ைத்தின் கைட்ுைோனெ் ெணியோனது, 1972 முதல் 1993 வடர நடைபெற்றது.   

❖ பின்னர ் பீகோர ் வனத்துடறயினரோல் எழுெ்ெெ்ெைை் சில விவகோரங்களோல் இது 

நிறுத்தெ்ெை்ைது. 

 

❖ இந்த திை்ைைோனது ெலமு புலிகள் கோெ்ெகை் ைற்றுை் பெைல்ோ ததசியெ் பூங்கோ 

ஆகியவற்றின் ெகுதிகடள மூழ்கடிக்கக் கூடிய அெோயத்திடனயுடையது. 

❖ வைக்கு தகோயல் ஆறோனது ஜோரக்்கண்ை் ைோநிலத்தின் ரோஞ்சி பீைபூமியிலிருந்து 

உருவோகிறது. 

❖ இது பீகோரில் கங்டக ெதியுடன் இடணயுை் தசோன் ஆற்றின் துடண நதியோகுை். 

பபூக் சூறாவளி 

❖ ெபூக் புயலோனது குடறந்த கோற்றழுத்த தோழ்வு நிடலயோக ைோறி தெோரட்் பிதளர ்பபான்ற 

வறளகுடாத் தீவுகளில் நிலசச்ரிவுகடள ஏற்ெடுத்தியுள்ளது என இந்திய வோனிடல 

ஆரோய்சச்ி டையை் அறிவிதத்ுள்ளது. 



•   
•    
 
 
 
 

109 
 

  

 

❖ ெபூக் ஆனது தோய்லோந்து விரிகுைோ ைற்றுை் அதன் சுற்றுெ்புறெ் ெகுதிகளில் முெ்ெது 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுடற ததோன்றுை் வோனிடல அடைெ்ெோகுை். 

விமான நிறலயத்தில் ஒற்றற ் பயன்பாட்டு ரநகிழிக்குத் தறட 

❖ இந்திய விைோன நிடலய ஆடணயைோனது 16 விைோன நிடலயங்களில் ஒற்டறப் 

ெயன்ெோைட்ு பநகிழியாலான பெோருைக்ளுக்கு சமீெத்தில் தடை விதிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த 16 விைோன நிடலயங்களுை் ஒற்டறப் ெயன்ெோைட்ு பநகிழியற்ற விைோன 

நிடலயங்களோக அறிவிக்கெ்ெைட்ுள்ளன. 

❖ அறவயாவன இந்தூர,் தெோெோல், அகைதோெோத், புவதனஸ்வர,் திருெ்ெதி, திருசச்ி, 

விஜயவோைோ, தைரோடூன், சண்டிகோர,் வதைோதரோ, ைதுடர, ரோய்ெ்பூர,் விசோகெ்ெை்டினை், புதன, 

பகோல்கத்தோ ைற்றுை் வோரணோசி ஆகியறவ தடை விதிக்கப்படட்ுள்ள 16 விைோன 

நிடலயங்களாகுை். 

உவர்ப்புத் தன்றம அதிகரிப்பால் கங்றக டால்பின்களுக்கு பாதிப்பு 

❖ சங்கீதோ மித்ரோ (தததிய ெல்லுயிர ்ஆடணயை், பசன்டன) ைற்றுை் ைெுவோ ரோய் சவுத்ரி 

(கைல்சோர ் உயிரியலோளர,் கல்கத்தோ) ஆகிதயோரின் 5 ஆண்டுக்கோல ஆய்வின் 

அறிக்டகயோனது Journal of Threatened Taxa-ல் பவளியிைெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ இந்த ஆய்வோனது கங்டக நதி ைோல்பின்களின் வசிெ்பிைத்தின் நீரில் உவரெ்்புத்தன்டை 

அதிகரித்து வருவது அவற்றிற்கு அசச்ுறுத்தலோக இருெ்ெதோக கண்ைறிந்துள்ளது. 

❖ கங்டக நதி ைோல்பின்கள் ைைட்ுதை இந்தியோவில் எஞ்சியிருக்குை் நன்னீரில் வாழும் 

ைோல்பின் ஆகுை். 

❖ கங்டக நதி ைோல்பின்களானது தநெோளம், இந்தியோ ைற்றுை் வங்கோள ததசை் ஆகிய 

ொடுகளின் கங்டக, பிரை்ைபுத்திரோ, தைக்னோ ைற்றுை் கரன்ோ புலி ஆகிய ஆறுகளில் 

ைைட்ுதை வசிக்கின்றன. 

❖ இந்தியோவின் ததசிய நீரவ்ோழ் விலங்கோன கங்டக நதி ைோல்பின்கள் IUCN-ன் அசச்ுறு 

நிடலயில் உள்ள விலங்கோக வறகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 
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பதசிய தூய்றம காற்றுத் திட்டம் 

❖ சமீெத்தில் ைத்திய சுற்றுசச்ூழல் அடைசச்கைோனது, ததசிய தூய்டை கோற்றுத் திை்ைத்டத 

(NCAP - National Clean Air Programme) அறிமுகெ்ெடுதத்ியுள்ளது.  

❖ இது நகரங்கள் ைற்றுை் சிறு நகரங்களில் அதிகரித்துவருை் ைோசுெோடுகளினோல் ஏற்ெடுை் 

சவோல்கடள எதிரப்கோள்வடத தநோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது. 

❖ இத்திை்ைத்தின் முக்கியைோன சிறெ்ெை்சங்கள் பின்வருைோறு  

o இது 2017-ஆை் ஆண்டை அடிெ்ெடையோகக் பகோண்டு, 2024-ஆை் ஆண்டில் 

துகள்ைெ் பெோருள் 10 (PM 10) ைற்றுை் துகள்ைெ் பெோருள் 2.5 ஆகியவற்றின் 

அளவுகடள 20 - 30% என்ற அளவிற்கு குடறத்தல் என்ற ததோரோயைோன 

இலக்குைன் கூடிய ஒரு 5 ஆண்டு பசயல் திை்ைைோகுை். 

o இத்திை்ைைோனது, 23 ைோநிலங்கள் ைற்றுை் யூனியன் பிரததசங்களிலுள்ள கோற்று 

ைோசுெடுதலில் மிகவுை் தைோசைோன நிடலயில் உள்ள 102 நகரங்கடள 

உள்ளைக்கியதாகும். 

o இந்நகரங்கள் 2011 ைற்றுை் 2015 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இடைெ்ெைை் சுற்றுெ்புற 

கோற்றின் தரை் குறித்த தகவல்கடள அடிெ்ெடையோகக் பகோண்டு ைத்திய ைோசு 

கைட்ுெ்ெோைட்ு வோரியத்தினோல் (CPCB - Central Pollution Control Board) அடையோளை் 

கோணெ்ெைட்ுள்ளன.  

o இது ஒரு சை்ைரீதியிலோன ஆவணை் இல்டல என்ெதோல் இந்த பசயல் திை்ை 

ஆவணை் ைோநிலங்கடளக் கைட்ுெ்ெடுத்தோது.  

 

ஆறு புதிய வளக ்  ல்லிகளுக்கான புகலிடம் -  வடகிழக்கு 

❖ ஆராய்சச்ியாளரக்ள் இெ்தியாவின் வடகிழக்கு பகுதியில் வறளெ்த கால்களுறடய ஆறு 

புதிய வறக பல்லியினங்கறளக் கண்டறிெ்திருக்கின்றனர.் 

❖ நஜபகாஸ் (Geckos) என்பறவ ஒரு சிறிய வறக பல்லியினமாகும். 

உயிரினங்கள் கண்டுபிடிக்க ் டட்ுள்ள இடம் 
கவுகாத்தி வறளெ்த காலுறடய பல்லி கவுகாத்தி ெகர ்

காஸிரங்கா வறளெ்த காலுறடய பல்லி அசாமின் காஸிரங்கா பதசியப் பூங்கா 

நஜயிெ்தியா வறளெ்த காலுறடய பல்லி பமகாலயாவின் நஜயிெ்தியா மறலகள் 

ொகாலாெ்து வறளெ்த காலுறடய பல்லி ொகாலாெ்தில் உள்ள பொபொமா 

கிராமம் 

அபயபுரி வறளெ்த காலுறடய பல்லி அசாமின் நபாங்றககாபவான் 
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மாவட்டத்தில் உள்ள அபயபுரி ெகரம் 

ஜம்புய் வறளெ்த காலுறடய பல்லி திரிபுராவின் ஜம்புய் மறலகள் 

2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் காலநிறல – IMD அறிக்றக 

❖ இந்திய வோனிடல ஆய்வு நிறுவனை் (Indian Meteorological Department - IMD) சமீெத்தில் "2018 

ஆை் ஆண்டின் தெோது இந்தியோவின் கோலநிடல" என்ற தடலெ்பிலோன ஒரு அறிக்டகடய 

பவளியிைட்ு இருக்கின்றது. 

❖ இந்த அறிக்டகயின்ெடி, இந்தியோவில் 2018 ஆை் ஆண்டானது 1901-ை் ஆண்டிலிருந்து 6வது 

பவெ்ெைோன ஆண்ைோகவுை் உலகளவில் 4வது பவெ்ெைோன ஆண்ைோகவுை் ெதிவோகியுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்டக 2018-ை் ஆண்டின் தெோது இந்தியோ முழுவதுை் சரோசரி பவெ்ெை் 

குறிெ்பிைத்தக்க இயல்டெ விை அதிகைோக இருந்தது என்று குறிெ்பிடுகின்றது. 

 

❖ வருைோந்திர அளவில் சரோசரியோன தடரக் கோற்றின் பவெ்ெை் இந்த ஆண்டில் (நோடு 

முழுவதுை் சரோசரியோக்கெ்ெைை்து) 1981-2010-ை் கோலகட்டத்தின் சரோசரிடய விை 0.41°C 

அதிகை் ஆகுை். 

❖ வருைோந்திர சரோசரியோன பவெ்ெை் 1901-ை் ஆண்டு முதல் 2018-ை் ஆண்டு வடர 100 

வருைங்களுக்கு 0.6°C என்ற அளவில் அதிகரிக்குை் தெோக்கிடன இது சுை்டிக் கோைட்ுகின்றது. 

❖ இந்தியோவில் ெதிவோன அடனதத்ு ஆறு பவெ்ெைோன ஆண்டுகளுை் கைந்த 10 வருைங்களில் 

ெதிவோனடவதய ஆகுை். 

❖ 2018 ஆை் ஆண்டைெ் பெோறுத்த வடரயில், இெ்த ஆண்டின் குளிர ் கோலைோனது 1901-ை் 

ஆண்டிலிருந்து ஐந்தோவது பவெ்ெைோன ெருவைோகுை். 
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UNCCD-யின் 14-வது உறுப்பினர் மாநாடு 

❖ சுற்றுசச்ூழல், வனை் ைற்றுை் ெருவநிடல ைோற்ற அடைசச்கத்தின்ெடி, இந்தியோவோனது 2019 

ஆை் ஆண்டில் ெோடலவனைோதடலத் தடுெ்ெதற்கோன ஐக்கிய நோடுகள் ஒப்ெெ்தத்தின் 

(United Nations Convention to combat Desertification - UNCCD) உறுெ்பினரக்ள் ைோநோை்டின் 

(Confernece of Parties/ CoP) 14-வது ெதிெ்டெ நைத்த இருக்கின்றது. 

❖ இந்த ைோநோடு நிலை் சீரழிதல் ைற்றுை் ெோடலவனைோதல் ஆகிய விவகோரங்கடளச ் சரி 

பசய்திை எண்ணுகின்றது. 

❖ UNCCD CoP 14 ஆனது 2030-ை் ஆண்டிற்குள் நிலச ்சீரழிவின் நடுநிடலடைடய அடைந்திை 

இந்தியோவின் உறுதியிடன எடுதத்ுக் கோை்டிை எண்ணுகின்றது. 

நிறலயான நீர்ப்பிடிப்பு வன பமலாண்றம 

❖ திரிபுரோவின் முதல்வர ் பிெ்லப் குைோர ் ததவ் சமீெத்தில் தைற்கு திரிபுரோவில் உள்ள 

ைோதிெோரோவில் நிடலயோன நீரெ்்பிடிெ்பு வன தைலோண்டைக்கோக (Sustainable Catchment 

Forest Management - SCATFORM) ஒரு திை்ைத்டத ஆரை்பித்திருக்கின்றோர.் 

❖ இது 1000 தகோடி ரூெோய் ைதிெ்புடைய திரிபுரோவின் டையெ்ெடுத்திய நீரெ்்பிடிெ்புெ் 

ெகுதிகளில் உள்ள வனெ் ெகுதிகடள தைை்ெடுதத்ுவதற்கோக 10 ஆண்டுகோல அளவில் 

தைற்பகோள்ளெ்ெடுை் ஒரு திை்ைைோகுை். 

❖ இந்த திை்ைத்திற்கு இந்திய அரசோலுை் ஜெ்ெோன் சரவ்ததச ஒதத்ுடழெ்பு நிறுவனத்தோலுை் 

(Japan International Cooperation Agency – JICA) இடணந்து நிதியளிக்கெ்ெடுகின்றது. 

o 80 சதவிகிதை் – ஜெ்ெோன் மற்றும் 20 சதவிகிதை் – ைத்திய, ைோநில அரசுகள் (இந்தியோ). 

❖ இத்திை்ைத்தின் கீழ், திரிபுரோவின் ஏழு ைடலெ்புற ைோவைை்ங்களில் பைோத்தைோக 1447 

தடுெ்ெடணகள் கை்ைெ்ெை இருக்கின்றன. 

CO2 உமிழ்றவக் குறறக்க ரமத்தனால் கலறவ 

❖ புதனடவ அடிெ்ெடையோகக் பகோண்ை இந்திய தோனியங்கி ஆரோய்சச்ி சங்கைோனது 15% 

பைத்தனோடலப் பெை்தரோலுைன் கலந்து 3000 கிமீ பதோடலவுக்கு வோகனங்கடள இயக்கி 

ஆய்வு பசய்துள்ளது. 

❖ இந்த ஆய்வோனது தற்தெோதுள்ள BS-IV தரநிடலயிலுள்ள கோரக்ளில் பைத்தனோல் கலந்து 

பெை்தரோல் ெயன்ெடுத்தெ்ெடுை்தெோது CO2 உமிழ்வோனது கணிசைோக குடறவடத 

பவளிெ்ெடுத்தியுள்ளது. 

❖ உண்டையான கள நிடலகளில் உமிழ்டவ ைதிெ்பீடு பசய்வதுை் அதத தநரத்தில் 

வோகனங்களின் பசயல்திறன்கடள தசோதடன பசய்வதுதை இந்த ஆய்வின் தநோக்கைோகுை். 

❖ தைலுை் இந்த ஆய்வோனது சிறிதளவு டநை்ரஜன் ஆக்டசடுகறள அதிகரிக்கும் பபாது  

டைை்தரோ கோரெ்ன் உமிழ்வோனது சற்தற குடறகிறது எனவும்  கண்ைறிந்துள்ளது. 

இரண்டு புதிய  ாசி வளக பராஜா இனங்கள் 

❖ கரந்ோைகோவின் ெோகல்தகோை் ைோவைை்த்தின் ெோதோமி ைடலகளிலிருந்து இரண்டு புதிய 

இனங்கடள தோவரவியலோளரக்ள் கண்ைறிந்துள்ளனர.் 
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❖ இந்த இனங்கள் தெோரை்ட்ுலோகோ பாதோமிகோ ைற்றுை் தெோரை்ட்ுலோகோ லக்்ஷமி 

நரசிை்மைோனியோனோ எனெ் பெயரிைெ்ெைட்ுள்ளன. 

❖ பாதோமி ைடலகளில் கண்ைறியெ்ெைை்தோல் தெோரை்ட்ுலோகோ பாதோமிகோ இனத்திற்கு  

அப்பெயர ்இைெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ தோவர வறககறள வறகப்படுதத்ுவதில் சிறந்த ெங்களிப்றப அளித்த ெக்சிரோஜன் லஷ்மி 

நரசிை்மனின் பெயர ் தெோரை்ட்ுலோகோ லக்்ஷமி நரசிை்மைோனியோனோ என்ற வறகக்கு 

இைெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ IUCN வடகப்ெோை்டில் தெோரை்ட்ுலோகோ பாதோமிகோ தரவு குடறவாக உள்ள பிரிவிலுை் 

தெோரை்ட்ுலோகோ லக்்ஷமி நரசிை்மைோனியோனோ உயர ் அசச்ுறு நிடலயிலுை் டவக்கெ் 

ெைட்ுள்ளன. 

பழுப்பு நிற சிறிய மர வண்ணத்துப்பூசச்ி  

❖ சிக்கிமின் ஆய்வோளரக்ள் 120 ஆண்டுகளுக்குெ் பிறகு கஞ்சன்ஜங்கோ ததசிய பூங்கோவின் 

ெக்கிம் என்ற பகுதியிலிருந்து ெழுெ்பு நிற சிறிய ைர வண்ணதத்ுெ்பூசச்ி வடகடயக் 

கண்ைறிந்துள்ளனர.்   

❖ இந்த ெழுெ்பு நிற சிறிய ைர 

வண்ணதத்ுெ்பூசச்ி ஆனது சிக்கிமில் டி 

நிகிவில்லி எனுை் அறிவியலோளரோல் 

முதன்முதலில் 1887 ஆை் ஆண்டில் 

கண்ைறியெ்ெை்ைது.   

❖ பலதந்த நிக்பைல்லோ என்ற அறிவியல் 

பெயரோல் அடழக்கெ்ெடுை் இது ெழுெ்பு நிற 

இறகுகளில் வை்ைைோன பவள்டளப் 

புள்ளிகளுைன் காணப்படுவதால் இப்நபயர ்

பெற்றது. 

❖ 50 மிமீ வடரயிலோன நீளமுடைய இறகுகளுைன் உறடய இது நலதந்த இனத்தின் 

மிகசச்ிறிய அங்கத்தினர ்ஆகுை். 

யாறனக்கால் பநாய்க்ரகதிரான 3 வறக மருந்துகள் 

❖ ைகோரோஷ்டிரோவோனது உலக சுகோதோர நிறுவனத்துைன் இடணந்து யோடனக்கோல் தநோடய 

விடரவோக ஒழிக்க நோக்பூரில் 3 வடக ைருந்து சிகிசட்சடயப் ெரிந்துடர பசய்துள்ளது. 

❖ ெரவலோக யோடனக்கோல் தநோய் என்றறியெ்ெடுை் நிணநீர ்யோடனக்கோல் எனுை் தநோய் ஒரு 

புறக்கணிக்கெ்ெைை் பவெ்ெைண்ைல தநோயோகுை்.  

❖ நடிகரோன ஸ்வெ்னில் தஜோஷி இந்த திை்ைத்தின் விளை்ெரத ் தூதுவரோக 

நியமிக்கெ்ெைட்ுள்ளோர.் 

❖ இந்த தநோயோனது பகோசுக்கள் மூலைோக ெரவுகிறது. இதன் பதோற்றோனது பெோதுவோக 

குழந்டதெ் ெருவத்தில் ஏற்ெைட்ு நிணநீர ் ைண்ைலத்தின் ைடறவோன தசதத்திற்கு 

கோரணைோகிறது. 
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உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் 10 உலகளாவிய சுகாதார அபாயங்கள் 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டில் உலக சுகோதோர நிறுவனத்திைமிருெ்துை் அதன் சுகோதோர 

ெங்குதோரரக்ளிைமிருந்துை் உைனடியோக கவனத்டத ஈரக்்குை் 10 உலகளோவிய சுகோதோர 

அெோயங்களுக்கோன உலக சுகோதோர நிறுவனத்தின் ெை்டியல் பவளியிைெ்ெைட்ிருக்கின்றது. 

அடவயோவன 

o கோற்று ைோசு ைற்றுை் ெருவநிடல ைோறுெோடு 

o பதோற்றிக் பகோள்ளுை் வடகயல்லோத தநோய்கள் 

o உலகளோவிய அளவில் பதோற்றிக் பகோள்ளுை் குளிர ்கோய்சச்ல் 

o ெலவீனைோன ைற்றுை் ெோதிெ்பிற்குள்ளோகுை் அடைெ்புகள்  

o நுண்ணுயிர ்எதிரெ்்பு 

o எதெோதலோ ைற்றுை் உயர ்அெோயமுடைய நுண்ணுயிரிகள் 

o தைோசைோன ஆரை்ெ சுகோதோர டையை் 

o தடுெ்பூசிக் குழெ்ெங்கள் 

o பைங்கு 

o HIV / பைசஐ்வி 

மாநில ் புலிகள் பாதுகாப்புப் பறட - ரதலுங்கானா 

❖ ைோநிலத்தில் புலிகளின் எண்ணிக்டகடயெ் ெோதுகோெ்ெதற்கோக ைோநில புலிகள் 

ெோதுகோெ்புெ் ெடைடய (State Tiger Protection Force) உருவோக்க பதலுங்கோனோ ைோநில அரசு 

முடிவு பசய்துள்ளது. 

❖ தடலடைச ் பசயலோளர ் எஸ்.தக. தஜோஷி தடலடையிலோன ைோநில வனெ் ெோதுகோெ்புக் 

குழுவோனது ைோநில புலிகள் ெோதுகோெ்புெ் ெடைடய உருவோக்குை் முடிடவ எடுதத்ுள்ளது. 

❖ அைரோெோத ் ைற்றுை் கோவல் புலிகள் கோெ்ெகத்தில் உள்ள புலிகளின் எண்ணிக்டகடயப் 

ெோதுகோெ்ெதற்கோக துடணெ் ெோதுகோவலர ் தடலடையில் 112 நெரக்ள் பகோண்ை ைோநில 

புலிகள் ெோதுகோெ்புெ் ெடை பசயல்ெடுை். 

❖ இந்தெ் ெடைக்கோன பசலடவ ைோநில ைற்றுை் ைத்திய அரசுகள் 40 : 60 என்ற விகிதத்தில் 

ெகிரந்்து பகோள்ளுை். 

சரவ்பதச அளவில் ரதாழுபநாய் நிகழ்வுகள் - WHO 

❖ உலபகங்கிலுை் ஒவ்பவோரு ஆண்டுை் 2 லைச்தத்ிற்குை் தைற்ெை்ை புதிய பதோழுதநோய் 

நிகழ்வுகள் கண்ைறியெ்ெடுவதோக உலக சுகோதோர நிறுவனை் (World Health Organization – 

WHO) கூறியுள்ளது. இதில் ெோதிக்குை் தைற்ெை்ை நிகழ்வுகள் இந்தியோவில் 

கண்ைறியெ்ெைட்ுள்ளன. 

❖ 2017 ஆை் ஆண்டில் புதிதோக கண்ைறியெ்ெை்ை பதோழுதநோய் நிகழ்வுகளில் இந்தியோவின் 

ெங்களிெ்பு 60 சதவிகிதைோகுை். பைோத்தை் கண்ைறியெ்ெை்ை 2.10 லைச்ை் நிகழ்வுகளில் 

இந்தியோவின் ெங்கு 1.26 இலைச்ைோகுை். 

❖ 2008 ஆை் ஆண்டு முதல் புதிய பதோழுதநோய் நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்டக குடறந்து 
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வருகிறது. ஆனோல் 2012 ைற்றுை் 2016 ஆை் ஆண்டுகளில் இெ்த எண்ணிக்றக தீடிபரன 

உயரந்்தது. இெ்த காலகட்டத்தில் இந்தியோ ைற்றுை் உலகின் தெோக்கோக இது இருந்தது. 

❖ தைலுை் இந்த தநோய் ஆரை்ெ கோலத்தில் முழுவதுைோக கண்ைறியெ்ெை்ைோல் 100 சதவிகிதை் 

குணெ்ெடுதத்க் கூடியது என்று WHO கூறியுள்ளது. 

❖ பதோழுதநோய் என்ெது ததோல், புற நரை்புகள், தைல் சுவோசக் குழோயின் தைற்ெரெ்பு ைற்றுை் 

கண்கள் ஆகியவற்டறப் ெோதிக்கக்கூடிய நோள்ெை்ை பதோற்று தநோயோகுை். 

 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

குறறந்தபட்ச கல்வித் தகுதி நீக்கம் 

❖ ரோஜஸ்தோன் மாெில அரசோனது உள்ளூர ் ததரத்லில் தெோை்டியிடுவதற்கோன குடறந்தெைச் 

கல்வித ்தகுதி நிடலடய ஒழிதத்ுள்ளது. 

❖ முந்டதய அரசோனது 2015 ஆை் ஆண்டு கீழ்க்கோணுை் நிெந்தடனகடள 

அறிமுகெ்படுத்தியது. 

o நகரோை்சித ் ததரத்லில் தெோை்டியிடுை் தவை்ெோளரக்ள் ெத்தோை் வகுெ்பில் ததரச்ச்ி 

பெற்றிருக்க தவண்டுை். 

o ெஞ்சோயதத்ுத் ததரத்ல்களில் தடலவர ்ெதவிக்கு தெோை்டியிை 8 ஆை் வகுெ்பு ததரச்ச்ி 

பெற்றிருத்தல் தவண்டுை். 

o ஜில்லோ ெரிஷத ்அல்லது ெஞ்சோயத்து சமிதி ததரத்லில் தெோை்டியிை 5 ஆை் வகுெ்பில் 

ததரச்ச்ி பெற்றிருத்தல் தவண்டுை். 

கிருஷி கிரிஷாக் பந்து திட்டத்தின் கீழ் 2 முன்முயற்சிகள் 

❖ தைற்கு வங்கோள அரசோனது கிருஷி கிரிஷாக் பெ்து திட்டத்தின் ஒரு ெகுதியோக 

விவசோயிகளுக்கு 2 நலத் திை்ைங்கடள அறிவிதத்ுள்ளது. 

1. 18 முதல் 60 வயது வடரயிலோன விவசோயிகள் இயற்டகயாகபவா அல்லது 

இயற்டகயல்லோத வறகயிபலா ைரணித்தால் அவரக்ளின் குடுை்ெத்திற்கு 2 லைச்ை் 
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ரூெோடய அரசு வழங்குை். 

2. ஒரு ஏக்கர ் நிலத்தில் ஒற்டறப் ெயிடர வளரெ்்ெதற்கு ஆண்டிற்கு 2 முடற 

விவசோயிகளுக்கு ரூ. 2500 கிடைக்குை். 

மகாராஷ்டிரா 100% மின்ொர வழங்கல் இலக்கு  

❖ மகாராஷ்டிர மாெில அரசானது 2018 டிசம்பர ் 27 அன்று அறனவருக்கும் மின்சாரத்றத 

வழங்கி 100%  மின்சாரம் வழங்கல் எனும் இலக்றக அறடெ்துள்ளது. 

❖ அம்மாெில அரசானது 2017 ஆம் ஆண்டு நசப்டம்பர ்மாதம் துவங்கப்படட் மத்திய அரசின் 

நசௌபாக்யா என்ற திட்டத்தின் கீழ் 100% மின்சாரம் வழங்குவதற்கான காலக்நகடுவாக 

2018 டிசம்பர ்31ஐ ெிரண்யித்திருெ்தது. 

ரதலுங்கானா மருத்துவமறனயின் கின்னஸ் உலக சாதறன 

❖ பதலுங்கோனோவின் MNJ புற்றுதநோயியல் ைற்றுை் பிரோந்திய புற்றுதநோய் நிறுவனைோனது 

கின்னஸ் உலக சோதடன புத்தகத்தில் இைை் பிடித்த அரசோல் நைத்தெ்ெடுை் முதல் 

ைருதத்ுவைடன ஆகியுள்ளது. 

 

❖ இந்த கின்னஸ் அங்கீகோரைோனது ஆண்களுக்கு சுரெ்பிகளின் மீதோன புற்றுதநோய் குறிதத்ு 

மிகெ்பெரிய அளவில் சுகோதோர விழிெ்புணரவ்ு நிகழ்சச்ிடய நைதத்ியதற்கோக 

அளிக்கெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ இந்த விழிெ்புணரவ்ு நிகழ்சச்ியோனது ஒதர நோளில் 487 ஆண்களோல் கலந்து 

பகோள்ளெ்ெை்ைது. 

ACI-ன் ரதாழில் ரதாடங்குவதற்கு உகந்த குறியீடு 

❖ சிங்கெ்பூரின் ஆசியப் தெோை்டி நிறுவனைோனது (Asia Competitiveness Institute’s-ACI) 2018 ஆம் 

ஆண்டுக்கான பதோழில் பதோைங்குவதற்கோன குறியீடட்ின் சமீெத்திய தரவரிடசடய 

பவளியிைட்ுள்ளது. 
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❖ இந்தியோவில் தரவரிடசக்கு உை்ெடுத்தெ்ெை்ை 21 ைோநிலங்களில் ஆந்திரெ் பிரததசை் 

முதலிைதத்ில் உள்ளது. 

❖ ைகோரோஷ்டிரோ ைற்றுை் பைல்லி ஆகியடவ முடறதய இரண்ைோவது மற்றும் மூன்றோவது 

இைத்டதெ் பிடிதத்ுள்ளன. 

❖ 2016 ஆை் ஆண்டு 5-வது இைத்தில் இருந்த ஆந்திரெ் பிரததசைோனது 2018-ல் முதலிைத்திற்கு 

முன்தனறியுள்ளது. 

உலக புத்தக கண்காட்சி 

❖ புதுபைல்லியின் உலக புத்தகக் கண்கோை்சியோனது சமீெத்தில் பிரகதி டைதோனத்தில் 

நடைபெற்றது. 

❖ 27-வது புதத்கக் கண்கோை்சியின் கருதத்ுருவோனது, “சிறெ்பு ததடவகடளக் பகோண்ை 

வோசகரக்ள்” (Readers with special needs) என்பதாகும். 

❖ UAE-யின் 3-வது பெரிய அமீரகமான ஆன ஷோரஜ்ோ இந்த புத்தகக் கண்கோை்சியின் பகௌரவ 

விருந்தினர ்ஆகுை். 

காவல் துறறயின் மீதான ரக்சா ரசயலி 

❖ ஆந்திரெ் பிரததச முதல்வர ் சமீெத்தில் குெ்ெை் நகரில் சிதத்ூர ் தெோலீசோரோல் 

வடிவடைக்கெ்ெைை் பிரோண ரக்சோ இடணயதள பசயலிடய பவளியிைட்ிருக்கின்றோர.் 

❖ இந்த பசயலியோனது சிக்கல்களில் உள்ள பெண்கடளத் பதோைரப்ு பகோள்ளவுை் சோடல 

விெதத்ுகளில் சிக்கிக் பகோண்ை நெரக்ளின் உயிடரக் கோெ்ெோற்றவுை் 

வடிவடைக்கெ்ெைட்ுள்ளது. 

லலித்கிரியில் புத்த அருங்காட்சியகம் 

❖ ெழடையோன முத்திடரகள் ைற்றுை் கல்பவைட்ுகள் கண்பைடுக்கெ்ெை்ை ஒடிசோவில் உள்ள 

ஒரு ெழடையோன புத்தைதக் குடிதயற்றெ் ெகுதியோன லலிதக்ிரி ஒரு அருங்கோை்சியகைோக 

ைோற்றெ்ெைட்ுள்ளது. 
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❖ கை்ைோக் ைோவைை்த்தில் அடைந்திருக்குை் இத்தளமானது, ரத்தினகிரி ைற்றுை் தகோனோரக்  

ஆகியவற்டற அடுதத்ு இந்திய பதோல்லியல் ஆய்வுத ் துடறயின் கீழுள்ள புவதனஸ்வர ்

வை்ைோரத்தில் உள்ள மூன்றோவது அருங்கோை்சியக தளைோகுை்.  

❖ இந்த லலிதக்ிரியில் அகழ்ந்து எடுக்கெ்ெை்ை கண்டுபிடிெ்புகள் பைௌரியரக்ளுக்குெ் 

பிந்டதய கோலத்திலிருந்து 13-வது நூற்றோண்டு வடர கலோசச்ோர இடணெ்டெ 

உறுதிெ்ெடுதத்ுை் நோன்கு ைைோலயங்களின் எஞ்சியிருக்குை் ெகுதிகடள 

உறுதிெடுதத்ுகின்றது. 

த ாலாவரம் திட்டத்திற்கான CBIP விருது 

❖ ஆந்திரெ் பிரததசைோனது CBIPயின் (Central Board of Irrigation & Power) சிறந்த நீரவ்ள ஆதோரத் 

திை்ை பசயலோக்க விருதிடனெ் பெற்றது.  

 

❖ இெ்த விருதானது தகோதோவரி ஆற்றின் மீது தெோலோவரை் ெல்தநோக்குத் திை்ைத்தின் சிறந்த 

திை்ைமிைல், அைலோக்கை், கண்கோணிெ்பு ைற்றுை் விடரவோன பசயலோக்கை் 

ஆகியவற்றிற்கோக வழங்கெ்ெைட்ுள்ளது.                       

அடல் பசாலார் க்ருஷி பம்ப் திட்டம் 

❖ மின்சோரக் கை்ைணை் பசலுத்தோடையோல் ஏற்ெடுை் இழெ்புகடளக் குடறக்கவுை் சூரிய 

சக்திடய ஊக்குவிக்கவுை் ைகோரோஷ்டிரோ அரசோனது அடல் பசாலார ்க்ருஷி பம்ப் திட்டம் 

என்ற திை்ைத்திடன அறிமுகெ்ெடுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த திை்ைத்தின் சிறெ்ெை்சங்களில் ஒன்று  

o அரசோனது விவசோயிகளுக்கு ைோனிய விடலயில் சூரிய ஒளியோல் இயங்குை் 

தண்ணீர ்இடறெ்ெோடன வழங்குவதாகும். 

❖ தைலுை் அரசோனது இத்திை்ைத்தின் கீழ் ெதிவு பசய்யுை் விவசோயிகளுக்கு இரண்டு LED 

விளக்குகள், DC கோற்றோடி ைற்றுை் டகதெசி சோரஜ்ர ்ஆகியவற்டற இலவசைோக வழங்கவுை் 

முடிவு பசய்துள்ளது. 



•   
•    
 
 
 
 

119 
 

  

கின்னஸ் உலக சாதறன புத்தகத்தில் பபாலாவரம் திட்டம் 

❖ ஆந்திரெ்பிரததசத்தின் தெோலோவரை் திை்ைைோனது கின்னஸ் உலக சோதடனெ் புத்தகதத்ில் 

இைை் பிடிதத்ுள்ளது. 

 

❖ இந்த திை்ைைோனது 24 ைணி தநரத்தில் 34315.5மீ3 கோன்கீரிைட்ை இடைநிறுத்தமில்லோைல் 

பகோை்டி சோதடன ெடைதத்ுள்ளது. 

❖ 21,580மீ3 கோன்கிரீை் பகோை்ைெ்ெை்ை அெ்துல் வோைத் பின் சோஹிெ் திை்ைத்டத முந்தி இந்த 

திை்ைைோனது சோதடனடயெ் ெடைதத்ுள்ளது. 

ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில சட்ட ஆறணயம்  

❖ ஜை்மு & கோஷ்மீரின் சை்ைத ் துடறயோனது ஓய்வுபெற்ற நீதிெதி MK ெனுஜுரா 

தடலடையிலோன ைோநில சை்ை ஆடணயத்திடன 3 ஆண்டு கோலத்திற்கு அடைதத்ுள்ளது. 

 

❖ இது தடலவர,் இரண்டு முழுபெர உறுெ்பினரக்ள் மற்றும் இரண்டு பகுதி பெர 

உறுெ்பினரக்றளக் நகாண்டிருக்கும். 

❖ சட்டம், ெீதிதத்ுறற மற்றும் ெோரோளுைன்ற விவகோர பசயலோளரோன  அசை்ோல் பசத்தி இந்த 
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ஆடணயத்தின் அலுவல் ரீதியோன உறுெ்பினரோக இருெ்ெோர.் 

ரபாது ஒப்புதல் திரும்பப் ரபறுதல் 

❖ சத்தீஸ்கர ் ைோநில அரசு, தனது ைோநிலத்தில் உள்ள வழக்குகடள விசோரிெ்ெதற்கோக 

ைத்தியெ் புலனோய்வு அடைெ்பிற்கு அளித்திருந்த பெோது ஒெ்புதடலத் திருை்ெெ் 

பெற்றிருக்கின்றது. 

❖ ஏற்பகனதவ விசோரடணகள் தைற்பகோள்வதில் சிபிஐக்கு வழங்கியிருந்த பெோது 

அனுைதிடய திருை்ெெ் பெற்றிருெ்த தைற்கு வங்கை் ைற்றுை் ஆந்திரெ் பிரததசை் ஆகிய 

ைோநிலங்களின் ெை்டியலில் சத்தீஸ்கர ்இதன் மூலை் இடணந்திருக்கின்றது.  

 இந்தியாவின் நீண்ட ஒற்றறப் பாறத எஃகு வடத்திலான ரதாங்கு பாலம் 

❖ அருணோசச்லெ் பிரததச முதல்வர ் இந்தியோவின் 300 மீை்ைர ் தூரத்திலோன மற்றும் எஃகு 

வைத்திலோன நீண்ை பதோடலவு ஒற்டறெ் ெோடத பதோங்குெ் ெோலத்டத திறந்து டவத்தோர.் 

இது சீனோவின் எல்டலயருகில் அடைந்திருக்குை் அருணோசச்லெ் பிரததச ைோநிலத்தின் 

தைல் சியோங் ைோவை்ைத்தில் உள்ள சியோங் நதியின் மீது கை்ைெ்ெை்டிருக்கின்றது. 

 

❖ டெதயோரங் ெோலை் என்றடழக்கெ்ெடுை் இந்த பதோங்கு ெோலை் வைகிழக்கு தைை்ெோைட்ு 

அடைசச்கத்தின் கீழுள்ள காலாவதியாகாத ைத்திய வள இருெ்புத ் திை்ைத்தின் கீழ் 

நிதியுதவி அளிக்கெ்ெை்ைது. 

❖ இது ஏறக்குடறய 40 கி.மீ. பதோடலவிற்கு இங்கியோங் ைற்றுை் துதிங் ஆகிய நகரங்களுக்கு 

இடைதய உள்ள தூரத்டதக் குடறக்கின்றது. முன்பு இருந்த சோடலயின் தூரை் 192 கிதலோ 

மீை்ைரோகுை். 

ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் - பமற்கு வங்காளம் 

❖ ைத்திய அரசின் முக்கியைோன திை்ைைோன ஆயுஷ்ைோன் ெோரத ் - பிரதோன் ைந்திரி ஜன் 

ஆதரோக்கியோ தயோஜனோ என்ற திை்ைத்திலிருந்து பவளிதயற தைற்கு வங்க அரசு முடிவு 

பசய்துள்ளது. 

❖ இதன் மூலை் ெல்தவறு கோரணங்களுக்கோக இத்திை்ைத்திலிருந்து பவளிதயறிய 

பதலுங்கோனோ, தகரளோ, ஒடிசோ ைற்றுை் தில்லி ஆகிய ைோநிலங்களுைன் தைற்கு வங்கமுை் 

இடணந்துள்ளது. 
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அமா கதர LED 

❖ ஒடிசா அரசானது ெமது வீடுகளில் LED விளக்குகள் எனப் நபாருள்படும் “அமா கபர LED” 

என்ற மாெிலத்தில் உள்ள 95 லடச்ம் குடும்பங்கள் பயன்நபறும் திடட்த்றத 

ஆரம்பித்திருக்கின்றது.  

❖ ஒவ்நவாரு பயனாளியின் குடும்பமும் இத்திட்டத்தின் கீழ் ொன்கு LED விளக்குகறள 

இலவசமாக நபற முடியும். 

❖ இெ்த LED விளக்குகள் (ஒவ்நவான்றும் 9 வாட்) பதசிய உணவுப் பாதுகாப்புச ்சட்டம் (National 

Food Security Act - NFSA) மற்றும் மாெில உணவுப் பாதுகாப்புத் திட்டம் (State Food Security 

Scheme  - SFSS) ஆகியவற்றின் கீழ் பதிவு நசய்யப்படட் பயனாளிகளுக்கு 

விெிபயாகிக்கப்படும். 

❖ விளக்குகளின் விெிபயாகம் பீத்தா எனப்படும் ஒடிசாவின் திட்டங்களில் நவளிப்பறடத் 

தன்றமறயயும் நபாறுப்புறடறமறயயும் இயலச ் நசய்திடும் மக்கள் அதிகாரம் என்ற 

திட்டத்திலிருெ்து (Peoples Empowerment – Enabling Transparency and Accountability of Odisha 

Initiatives/ PEETHA) ஆரம்பிக்கப்படும். 

  பார்மலின் மீன்கள் மீதான தளட 

❖ பீகோர ்ைோநில அரசோனது, ெோைன்ோ ைோநகரோை்சிெ் ெகுதியில் 15 தினங்களுக்கு மீன்களின் 

விற்ெடன, தெோக்குவரதத்ு ைற்றுை் இருெ்பு ஆகியவற்றுக்குத் தடை விதித்திருக்கின்றது. 

 

❖ மீன் ைோதிரிகளில் ெோரை்லின், ஈயை், ெோதரசை் ைற்றுை் கோை்மியை் ஆகியவற்றின் 

துணுக்குகள் அதிக அளவில் இருெ்ெதோக கண்ைறியெ்ெை்ை பிறகு இத்தறட 

விதிக்கெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ இத்தடை 2006-ஆை் ஆண்டின் உணவுப் ெோதுகோெ்பு ைற்றுை் தரநிரண்யங்கள் 

சை்ைத்தின்ெடி விதிக்கெ்ெை்டிருக்கின்றன. 

❖ வழக்கைோன வரை்பிற்கு அெ்ெோல் ெோரை்லின் ைற்றுை் இதர கனைோன உதலோகங்களின் 

ெயன்ெோடு நிதைோனியோ, மூசச்ுக்குழோய் அழற்சி, ைஞ்சள் கோைோடல ைற்றுை் புற்றுதநோய் 

தெோன்ற ெல்தவறுெை்ை தநோய்கடள ஏற்ெடுதத்ுை். 
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கடல் ஆறமத் திருவிழா - ஒடிசா 

❖ 2019-ஆை் ஆண்டின் ஜனவரி 13-ஆை் தததி ஒடிசோவின் பூரி கைற்கடர தனது முதல் கைல் 

ஆடைத ்திருவிழோடவக் கண்டுகளித்தது.  

 

❖ உலகின் ஆலிவ் நரடல்ி ஆறமகளின் எண்ணிக்றகயில் பாதிறயயும், இெ்தியாவின் கடல் 

ஆறமகளின் எண்ணிக்றகயில் 90 சதவீதத்றதயும் ஒடிசா நகாண்டிருக்கின்றது. 

        பின்னணி 

❖ இந்திய நீரந்ிடலகளில் 5 வடகயோன கடல் ஆடை இனங்கள் உள்ளன. அடவயோவன : 

பலதரத்ெக் (ெோதிெ்பிற்குள்ளோனது), லோகரப்ைை் (அருகி வருை் நிடல), ைோக்ஸ்பில் 

(தீவிரைோக அருகி வருை் நிடல), கிரீன் (அருகி வருை் நிடல)  ைற்றுை் ஆலிவ் பரைல்ி. 

❖ இந்தியோவில் கைல் ஆடைகள் 1972-ஆை் ஆண்டின் இந்திய வனவிலங்கு ெோதுகோெ்புச ்

சை்ைத்தின்ெடி ெோதுகோக்கெ்ெடுகின்றன. 

❖ இடவ IUCN (International Union for Conservation of Nature) 

அடைெ்பின் சிவெ்புெ் ெை்டியலின்ெடி ெோதிெ்பிற்குள்ளோனதோக 

அங்கீகரிக்கெ்ெைட்ிருக்கின்றது. 

 

❖ இந்த ஆடைகள் ைற்றுை் அவற்றின் ெோகங்கள் மீதோன சரவ்ததச வரத்்தகை் CITES (Convention 

on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) என்ற அடைெ்பின் ெைட்ியல்-I 
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என்ெதின் கீழ் தடை பசய்யெ்ெைட்ிருக்கின்றது.  

ரபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவரக்ளுக்கான 10 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு 

❖ ெோரோளுைன்றத்தில் 10 சதவிகித இைஒதுக்கீைட்ு ைதசோதோ நிடறதவற்றெ்ெை்ை சில நோைக்ள் 

கழிதத்ு, குஜரோத ்ைோநில அரசு, தனது ைோநில அரசு தவடல வோய்ெ்புகள் ைற்றுை் கல்வியில் 

2019 ஆை் அண்டு ஜனவரி 14-ை் தததி முதல் பெோருளோதோரத்தில் பின்தங்கிய பெோதுெ் 

பிரிடவச ் தசரந்்தவரக்ளுக்கோக திருத்திய இைஒதுக்கீைட்ுச ் சை்ைத்டத 

அைல்ெடுத்தியிருக்கின்றது. 

❖ இதன்மூலம் புதிய விதிகறள நசயல்படுதத்ும் ொட்டின் முதலாவது மாெிலமாக குஜராத் 

உருநவடுத்துள்ளது. 

❖ குஜரோத்டதயடுதத்ு, நோை்டில் பெோருளோதோரத்தில் பின்தங்கிய பிரிவினருக்கு 10 சதவிகித 

இைஒதுக்கீைட்ை அைல்ெடுதத்ுை் இரண்ைோவது ைோநிலைோக பதலுங்கோனோ இருக்கின்றது. 

ரஜய் கிசான் ரின் முக்தி பயாஜனா 

❖ ைத்தியப் பிரததச முதல்வர ்கைல்நோத ்தனது அரசின் "பஜய் கிசோன் ரின் முக்தி தயோஜனோ" 

என்ற பெயர ் பகோண்ை 50000 தகோடி ரூெோய் அளவிற்கான விவசோயக் கைன் தள்ளுெடித் 

திை்ைத்டதச ்பசயல்ெடுத்தியிருக்கின்றோர.் 

❖ ைோநில அடைசச்ரடவயோனது 55 லைச்ை் விவசோயிகளின் ெயிரக்்கைடன தள்ளுெடி 

பசய்வதற்கு தனது ஒெ்புதடலயுை் கைன் தள்ளுெடிக்கோன அதிகெைச் வரை்பு தததிடய 

2018-ை் ஆண்டு ைோரச் ்31-ை் தததியிலிருந்து 2018-ை் ஆண்டு டிசம்பர ்12-ை் தததி வடரக்குை் 

நீை்டிெ்பதற்கோன தனது ஒெ்புதடலயுை் அளிதத்ுள்ளது. 

சூரய்ா விருது - அரியானா 

❖ அரியோனோவின் முதல்வர ் ைதனோகர ் லோல் கை்ைோர ் சமூகத்டதெ் ெோதுகோெ்ெதிலுை் சை்ைை் 

ஒழுங்டகெ் தெணிக் கோெ்ெதிலுை் தங்கள் இன்னுயிடர ஈத்த தியோகிகளான 71 ைோநில 

கோவல்ெடை வீரரக்ளின் பெயரோல் ைோணவரக்ளுக்கு "சூரய்ோ விருது" வழங்கிடுவடத 

அறிவிதத்ு இருக்கின்றோர.் 

❖ ஒவ்பவோரு வருைமுை் 11000 ரூெோய் ெரிசுத் பதோடகயானது தீரைோன பசயல்களுக்கோக 

இந்த விருதின் கீழ் அடைந்திருக்கின்ற கிரோைெ்புற பதோகுதியில் உள்ள ெள்ளியின் 

ைோணவரக்ளுக்கு வழங்கெ்ெடுை். 

❖ தைலுை் அவர ் கோவல்துடற ெணியோளரக்ளின் வீரதீரச ் பசயல்கடளச ் சுைட்ிக் கோைட்ிடுை் 

"Martyrs of Haryana Police" என்ற தடலெ்பு பகோண்ை ஒரு புத்தகத்டதயுை் பவளியிை்ைோர.் 

பகரள உயர்நீதிமன்றம் காரத் ரசாக் என்ற சட்டமன்ற உறுப்பினறர தகுதி நீக்கம் 

ரசய்தது 

❖ தகரளோவின் உயரநீ்திைன்றை் பகோடுவோலி சை்ைைன்ற பதோகுதியிலிருந்து 

ததரந்்பதடுக்கெ்ெை்ை ஒரு சுதயசட்ச சை்ைைன்ற உறெ்பினரோன கோரத் ரசோக்டக தகுதி 

நீக்கை் பசய்திருக்கின்றது. 

❖ இவர ் 2016 ஆை் ஆண்டின் சை்ைைன்றத் ததரத்ல்களின் தெோது எதிரணி தவை்ெோளருக்கு 

எதிரோக இவர ் தைற்பகோண்ை அவதூறுெ் பிரசச்ோரத்திற்கோக தகுதி நீக்கை் 
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பசய்யெ்ெைட்ிருக்கின்றோர.் 

❖ இந்தத் தகுதி நீக்கைோனது 1951 ஆை் ஆண்டின் ைக்கள் பிரதிநிதித்துவச ் சைை்த்தின் 

விதிமுடறகளின்ெடி தைற்பகோள்ளெ்ெைை்தோகுை். 

ரசயற்றக நுண்ணறிவில் முதல் இளங்கறல ரதாழில்நுட்பவியல் கல்வி 

❖ IIT ஐதரோெோத ்ஆனது பசயற்டக நுண்ணறிவில் முழுடையோன இளங்கடல பதோழில்நுை்ெக் 

(B.Tech) கல்விடய வருை் கல்வியோண்டு (2019-20) முதல் பதோைங்கவுள்ளது. 

❖ இதனால் இதுதெோன்ற கல்விடய வழங்குை் முதல் இந்திய கல்வி நிறுவனைோக இது ைோறுை். 

❖ தைலுை் இது அபைரிக்கோவில் அடைந்துள்ள கோரன்ிகி பைல்லன் ெல்கடலக்கழகை் ைற்றுை் 

ைோசசூபசைஸ்் பதோழில்நுை்ெ நிறுவனை் ஆகியவற்றிற்குெ் பிறகு இந்த ெடிெ்டெ வழங்குை் 

உலகின் 3-வது நிறுவனைோகுை். 

திரிபுரா பதயிறலக்கான இலசச்ிறன ரவளியீடு 

❖ திரிபுரோவின் முதல்வர ் சமீெத்தில் திரிபுரோ ததயிடலக்கோன அதிகோரெ்பூரவ் 

இலசச்ிறனடய பவளியிை்ைோர.் 

❖ இந்த திரிபுரோ ததயிடல இலசச்ிடனயோனது திரிபுரோவின் அடையோளச ் சின்னைோன 

நீரை்ைோடலக் பகோண்டுள்ளது. 

❖ நீரை்ைோல் ஆனது திரிபுரோவின் ைன்னரோன பிர ் பிக்ரை் கிதஷோர ் ததெ்ெரை்ோன் 

ைோனிக்யவோவால் ருத்ரசோகர ் ஏரியின் நடுவில் அவரின் தகோடைக்கோல வசிெ்பிைைோகக் 

கை்ைெ்ெைை்து. 

❖ இது இந்தியோவின் நீரின் ெடுவில் அடைந்த மிகெ்பெரிய அரண்ைடன ஆகும். பமலும்  இது 

இந்தியோவில் நீரின் ெடுவில் அடைந்துள்ள 2 அரண்ைடனகளில் ஒன்றோகுை். ைற்பறோரு 

அரண்ைடனயோனது ரோஜஸ்தோனில் அடைந்துள்ள ஜல் ைைோல் ஆகுை். 

 



•   
•    
 
 
 
 

125 
 

  

மது பாபு ஓய்வூதியத் திட்டம் 

❖ ைது ெோபு ஓய்வூதியத் திை்ைத்தின் (Madhu Babu Pension Yojana-MBPY) கீழ் சமூகப் ெோதுகோெ்பு 

ஓய்வூதியத்தில் ைோதத்திற்கு 200 ரூெோய் உயரட்வ ஒடிசோவின் முதல்வர ் ெவீன் பட்ொயக் 

அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

❖ அம்ைோநில அரசோனது வயதோதனோருக்கோன ஓய்வூதியை் ைற்றுை் ைோற்றுத ் திறனோளிகள் 

ஓய்வூதியத் திை்ைை் ஆகியவற்டற இடணதத்ு ஒதர திை்ைைோக 2008 ஜனவரி 01 அன்று ைது 

ெோபு ஓய்வூதியத் திை்ைத்திடன பதோைங்கியது. 

❖ ஆதரவற்ற வதயோதிகரக்ளுக்குை் ஆதரவற்ற ைோற்றுத் திறனோளிகளுக்குை் நிதியுதவி 

அளிெ்ெதத இந்த திை்ைத்தின் தநோக்கைோகுை். 

2019 ஆம் ஆண்டின் குடியரசு தின அணிவகுப்பு - பமற்கு வங்காளத்தின் 

காட்சி ் டம் 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டின் குடியரசு தின அணிவகுெ்பிற்கோக தைற்கு வங்கோள ைோநிலத்தின் 

அணிவகுெ்புக்கான கோை்சிப் படத்தின் கருதத்ுருவான "கோந்தி – தோகூரின் ஒற்றுடைடய" 

ைத்திய அரசோங்கை் ஏற்றுக் பகோண்ைது. 

❖ தைற்கு வங்க ைோநிலத்தின் கோை்சிப் படமானது "பெலிகோத்தோவில் சோந்தி நிதகதன் ைற்றுை் 

கோந்தி" என்ற கருத்துருவுைன் கோந்தி ைற்றுை் இரவீந்திரநோத் தோகூர ் ஆகிய இரு 

தடலவரக்ள் ெற்றிய தகவல்கடள பவளிெ்ெடுதத்ுகிறது. 

❖ 1915 ஆை் ஆண்டு ைோரச் ் ைோதத்தில் ஷியோபைோலி இல்லத்தில் ைகாத்ைோ கோந்தி தோகூடர 

சந்தித்ததன் நிடனவோக இக்கருதத்ுருடவ தைற்கு வங்க ைோநில முதல்வர ்பவளியிை்ைோர.் 

பின்ணனி 

❖ குடியரசு தினக் பகோண்ைோை்ைங்களுக்கோன அணிவகுெ்புக் கோைச்ிெ் ெைத்தின் 

கருதத்ுருடவ இந்திய ெோதுகோெ்புெ் ெடை ததரந்்பதடுத்தது இதுதவ முதல்முடறயோகுை். 

❖ கோந்தியின் 150வது பிறந்த தினத்தின் நிடனவோக "கோந்திஜி" என்ற கருதத்ுரு 

ததரந்்பதடுக்கெ்ெைட்ுள்ளது. 

மாநிலங்களுக்கிறடயிலான முதலாவது பாலம் – ஜம்மு காஷ்மீர ்

❖ ஜை்மு கோஷ்மீர ் ைோநிலத்தின் கதத்ுவோ ைோவை்ைத்தில் உள்ள ராவி நதிக் கடரயின் மீது 

அடைந்துள்ள 1.2 கிதலோ மீை்ைர ் பதோடலவு பகோண்ை பகடியோன் – கந்தியோல் ெோலத்டத 

ைத்திய சாறலப் பபாக்குவரதத்ு மற்றும் நெடுஞ்சாறலத் துறற அடைசச்ர ்நிதின் கைக்ரி 

திறந்து டவத்தோர.் 

❖ ைோநிலங்களுக்கிடைதயயோன இந்த முதலோவது ெோலைோனது கதத்ுவா ைோவை்ைத்தின் 

பதோடலதூரெ் ெகுதி ைற்றுை் ெஞ்சோெ் ஆகியவற்டற இடணக்கிறது. 

பக்பக பகா ொரன்்பில் திருவிழா – மாநிலத் திருவிழா 

❖ அருணோசச்லெ் பிரததச முதல்வர ் ெக்தக ெகோ ைோரன்்பில் திருவிழோடவ ைோநிலத் 

திருவிழோவோக அறிவித்தோர.் 

❖ ெக்தகோ ெகோ ைோரன்்பில் திருவிழோவோனது (PPHF - Pakke Paga Hornbill Festival) அருணோசச்ோலெ் 

பிரததசத்தின் ஒதர வளை் தெணல் திருவிழோவோகுை்.  
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❖ தைலுை் இவர ்2020 ஆை் ஆண்டு முதல் அருணோசச்லெ் பிரததச ைோநில வனத் துடற இெ்த 

திருவிழோவிற்கு நிதியளிக்குை் என்றுை் கூறியுள்ளோர.் 

❖ ெக்தக ெகோ ைோரன்்பில் திருவிழோவோனது முதன்முடறயோக 2015 ஆை் ஆண்டில் 

கடைபிடிக்கெ்ெைை்து. ெக்தக புலிகள் கோெ்ெகதத்ில் உள்ள ைோரன்்பில் ெறடவகடளெ் 

ெோதுகோக்குை் நியோசி ெழங்குடியினரின் முயற்சிடய அங்கீகரிெ்ெதற்கோக இத்திருவிழோ 

பகோண்ைோைெ்ெடுகிறது. 

யுவ சுவாபிமான் பயாஜனா 

❖ ைத்தியெ் பிரததசத்தின் நகரெ்்புறங்களில் இருக்குை் பின்தங்கிய பிரிடவச ் தசரந்்த 

இடளஞரக்ளுக்கோக "யுவ சுவோபிைோன் தயோஜனோ" என்ற திை்ைத்டத அை்ைோநில முதல்வர ்

பதோைங்கி டவத்தோர.் 

❖ இத்திை்ைத்தின் கீழ் நகரெ்்புறங்களில் இருக்குை் பெோருளோதோரத்தில் பின்தங்கிய 

வகுெ்டெச ் தசரந்்த இடளஞரக்ளுக்கு 100 நோைக்ளுக்கு தவடலவோய்ெ்பு 

அளிக்கெ்ெைவிருக்கிறது. 

❖ தைலுை் இவரக்ளுக்கு திறன் ெயிற்சியுை் அளிக்கெ்ெைவிருக்கிறது. 

ஜம்மு காஷ்மீர் இட ஒதுக்கீட்டு (திருத்த) மபசாதா, 2014 

❖ ஜை்மு கோஷ்மீர ்இைஒதுக்கீட்டு (திருத்த) ைதசோதோ 2014-ற்கு ஜை்மு கோஷ்மீர ்ைோநில ஆளுநர ்

தனது இடசடவத் பதரிவிதத்ுள்ளோர.் 

❖ இந்த திருத்த ைதசோதோவானது ெகோரி சமூகத்தினருக்கு அரசோங்கெ் ெணிகளில் 

இைஒதுக்கீைட்ை அளிக்குை். 

❖ இந்த திருத்தைோனது சமூகை் ைற்றுை் கல்வி ரீதியோக பின்தங்கிய வகுெ்பினர ் ைத்தியில் 

ெகோரி சமூகத்டதச ்தசரந்்தவரக்ளுக்கு என்று ஒரு தனிெ்ெை்ை பிரிடவ உருவோக்குகிறது. 

❖ ெைோரி சமூகைோனது ெைோடி ைற்றுை் ெரெ்ோை்டி என்றும் அடழக்கெ்ெடுகிறது. தநெோளை் 

ைற்றுை் இந்தியோவின் இையைடலெ் ெகுதிகளில் வோழுை் இவரக்ள் இந்ததோ – ஆசிய 

இனத்டதச ்தசரந்்தவரக்ளோவர.் 

ஒலிம்பிக்ஸ் நடவடிக்றக 

❖ தகரளோவின் விடளயோைட்ுத் துடற ைற்றுை் ைோநில விடளயோைட்ு ைன்றை் ஆகியவற்றோல் 

தைலோண்டை பசய்யெ்ெடுை் நிபுணதத்ுவத் திை்ைைோன "ஒலிை்பிக்ஸ் நைவடிக்டக"யோனது 

பகரளாவில் பதோைங்கெ்ெை்டுள்ளது. 

❖ இந்த திை்ைத்தின் கீழ் 2020ல் தைோக்கிதயோவில் ெறடநபறவுள்ள ஒலிம்பிக் தெோை்டிக்கோக 11 

துடறகளில் 123 தைகள வீரரக்ள் ெயிற்சியளிக்கெ்ெடுவர.் 

❖ இந்தியோ ைற்றுை் பவளிநோை்டிலிருந்து சிறந்த ெயிற்சியோளரக்ளின் உதவியுைன் இந்த 

விடளயோைட்ு வீரரக்ளுக்கு சரவ்ததச தரத்திலோன ெயிற்சியளிெ்ெடத இது தநோக்கைோகக் 

பகோண்டுள்ளது. 

பகரளா சாகித்ய அகாடமி விருதுகள் 

❖ 2017 ஆை் ஆண்டிற்கோன தகரளோ சோகித்ய அகோைமி விருதுகள் அறிவிக்கெ்ெைட்ுள்ளன. 

❖ சிறந்த நோவலுக்கோன பிரிவில் VJ தஜை்ஸ் எழுதிய  நிரீஸ்வரன் ததரந்்பதடுக்கெ்ெைட்ுள்ளது. 
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❖ வீரன்குை்டியோல் எழுதெ்ெை்ை மின்ைெ்ரோணி ஆனது சிறந்த கவிடதயோக ததரவ்ு 

பசய்யெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ அய்ைனோை் ஜோனின் எத்தரோ சாரசோரங்களுதை சரித்ர புஸ்தகை் ஆனது சிறந்த சிறுகடதெ் 

புத்தகத்திற்கோன விருதிடனெ் பெற்றுள்ளது. 

 

 

ஜீபன் சம்பரக்் திட்டம் 

❖ ஒடிசோவின் முதல்வர ்வருைந்பதாறும் ெறடநபறும் ஆதிவோசி தைளோவின் 2019 ஆம் ஆண்டு 

விழாவில் ஒடிசோவின் “குறிெ்ெோக எளிதில் ெோதிக்கெ்ெைக்கூடிய ெழங்குடியினர ்

குழுக்களின்” (Particularly Vulnerable Tribal Groups-PVTG) நலனுக்கோக ஜீென் சை்ெரக்் என்ற 

திை்ைத்டத அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

❖ யுனிபசெ்பின் ஆதரவுைன் தைற்பகோள்ளெ்ெடுை் இந்த திை்ைைோனது ஒடிசோவில் உள்ள  

“குறிெ்ெோக எளிதில் ெோதிக்கெ்ெைக்கூடிய ெழங்குடியினரிறடபய”  விழிெ்புணரட்வ 

உருவோக்குவடத  தநோக்கைோகக் பகோண்டுள்ளது. 

❖ திறன் தைை்ெோடு, சமூகத்தினருக்கு அதிகோரைளித்தல், குழுக்களுக்கிடைதய புத்தோக்கை் 

ைற்றுை் ஒத்துடழெ்டெ அளித்தல் ஆகியறவ இந்த திை்ைத்தின் முக்கிய தநோக்கங்களோகுை். 

❖ ஒடிசோ ைோநிலத்தில் அதிக எண்ணிக்டகயிலோன PVTG மக்கள் கோணெ்ெடுகின்றனர.் 

❖ 1975 ஆை் ஆண்டு ததெர ் ஆடணயத்தின் ெரிந்துடரயின் அடிெ்ெடையில் PVTG எனுை் 

தனிெ்பிரிவு உருவோக்கெ்ெை்ைது. 

 

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

STEM-இன் நட்சத்திர நாயகரக்ள் 

❖ ஆஸ்திதரலிய அரசின் STEM என்ற முன்முயற்சியின் கீழ் உள்ள STEM ெை்டியலில் உள்ள 60 

நெரக்ளில் நைச்த்திர நோயகரக்ளோக இந்தியோவில் பிறந்த 3 பெண்கள் இைை் பிடிதத்ுள்ளனர.் 
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❖ இந்தியோவில் பிறந்து வளரெ்்த ஒனிஷோ ெதைல் (அகைதோெோத)், ததவிகோ கோைத் 

(தகோயை்புதத்ூர)் ைற்றுை் ஆஷோ ரோவ் ஆகிதயோர ் அறிவியல் துடறயில் நபருறமமிகு 

புத்தோக்க ெணிகடளப் புரிந்துள்ளனர.் 

 

பதசிய நிருத்ய ஷிபராமணி விருது 

❖ உலகளோவிய அளவில் நைனக் கடலடய வளரச்ச்ியுறச ் பசய்வதற்கோக ததசிய நிருத்ய 

ஷிதரோைணி என்ற விருதோனது அபைரிக்கோடவ அடிெ்ெடையோகக் பகோண்ை அனின்டிை்ைோ 

நிதயோகி அனோை் என்ற கதக் ெடனக் கறலஞருக்கு  வழங்கெ்ெடுகிறது. 

❖ இந்த விருதோனது, கை்ைோக்கில் நடைபெறுை் சரவ்ததச நைனை் ைற்றுை் இடசத் 

திருவிழோவோன 10-வது கை்ைோக் ைதகோத்சவ் என்ற விழாவின்  பதோைக்க நோளன்று 

வழங்கெ்ெடுை். 

❖ இவர ் இந்தியோ ைற்றுை் பவளிநோடுகளில் இந்தியக் கறலகடளப் ெோதுகோெ்ெதிலுை் 

தைை்ெடுதத்ுவதிலுை் புரிந்த அவரின் சோதடனகளுக்கோக சிறெ்பு வோய்ந்த ததசிய 

விருதுகளோன பஜயததவ் ரோஷ்ை்ரிய புரஸ்கோர ்ைற்றுை் பிதக்தோ நரத்்தகி சை்ைோன் தெோன்ற 

விருகடளப் பெற்றுள்ளோர.் 

பதசிய சட்ட பசறவகள் ஆறணயத்தின் நிரவ்ாகத் தளலவர்  

❖ நீதிெதி அரஜ்ான் குைோர ்சிக்ரிடய ததசிய சை்ை தசடவகள் ஆடணயத்தின்  (National Legal 

Services Authority-NALSA) பசயல் தடலவரோக குடியரசுத ்தடலவர ்நியமிதத்ுள்ளோர.் 

❖ இந்த NALSA ஆனது சை்ை தசடவகள் ஆடணயச ்சை்ைை் 1987-ன் கீழ் அடைக்கெ்ெை்ைது. 

❖ சமுதோயத்தில் நலிவடைந்த பிரிவினரக்ளுக்கு இலவச சை்ை தசடவகடள 

வழங்குவதற்காகவுை் சசச்ரவுகடளத் தீரெ்்ெதற்கோக தலோக் அதோலத்டத 

அடைெ்ெதற்கோகவுை் இது நிறுவெ்ெைை்து. 

❖ இந்தியோவின் தடலடை நீதிெதி இதன் ஆதரவுத் தடலவரோகவுை் உசச்நீதி ைன்றத்தின் 

மூத்த  நீதிெதி இந்த ஆடணயத்தின் நிரவ்ோகத் தடலவரோகவுை் இருெ்ெர.் 
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வீரதீரச ்ரசயலுக்கான பதசிய விருது 

❖ ைணிெ்பூரின் வோபைன்ெோை் லோை்கோன்ெோ (15) வீர தீரச ் பசயலுக்கோன ததசிய 

விருதுக்கோக இந்திய குழந்டதகள் நல வோரியக் குழுவோல்  (Indian Council for Child Welfare-

ICCW) ததரந்்பதடுக்கெ்ெைட்ுள்ளோர.் 

❖ இவர ் இரண்ைடர வயதோன தமது நெருங்கிய உறவினரின் குழந்டதடயக் குளத்தில் 

மூழ்குவதிலிருந்து கோெ்ெோற்றியதோல் இந்த பகௌரவத்திடனெ் பெறுகிறோர.் 

❖ இந்த விருதுகளானது ஒவ்பவோரு ஆண்டுை் குடியரசுத ் தினத்தன்று இந்திய குழந்டதகள் 

நல வோரியக் குழு என்ற அறமப்பின் கீழ் வழங்கெ் ெடுகின்றது. 

❖ ெோரத ்விருது, சஞ்சய் தசோெ்ரோ விருது, கீதோ தசோெ்ரோ விருது, ெோபு டகதோனி விருது ைற்றுை் 

பெோதுவோன வீர தீரத்திற்கோன ததசிய விருது என இந்த விருதுகள் 5 வடகயோக ெரவலோக 

வடகெ்ெடுத்தெ் ெைட்ுள்ளன. 

வின்சன் மறல மீது ஏறிய உலகின் முதல் கால்கறள இழந்த ரபண்  

❖ அருணிைோ சின்ைோ அண்ைோரட்ிகோவின் மிக உயரந்்த ைடலச ் சிகரைோன வின்சன் 

ைடலயில் ஏறிய முதல் கால்கறள இழந்த பெண் எனும் சோதடனறயெ் ெடைதத்ுள்ளோர.் 

❖ 2013 ஆை் ஆண்டில் எவநரஸ்ை் 

சிகரத்தின் உசச்ிடய அடைந்த 

கால்கறள இழந்த முதல் 

பெண்ணோன இவர ் ெத்ைஸ்ரீ 

விருதிடனெ் பெற்றுள்ளோர.் 

❖ ஏழு கண்ைங்களில் உள்ள ஏழு 

சிகரங்களின் உசச்ிடய 

அடைவதத இவரின் 

தநோக்கைோகுை். 

❖ இவர ் ஏற்கனதவ எவபரஸ்ை், 

கிளிமாஞ்சோதரோ, எல்ெ்ரஸ், 

தகோசியுஸ்தகோ ைற்றுை் அகன்கோகுவோ ஆகிய 5 சிகரங்களின் உசச்ிடய அடைந்துள்ளோர.் 

 

ராம்நாத் பகாயங்கா  த்திரிக்ளகத் துளறயில் நிபுணத்துவத்திற்கான விருதுகள் 

❖ ெத்திரிக்டகத் துறறயில் ரோை்நோத ் தகோயங்கோ நிபுணதத்ுவ விருதுகளின் 13-வது ெதிெ்பு 

புதுதில்லியில் நைத்தெ்ெை்ைது. 

❖ 2017ை் ஆண்டிற்கோன அசச்ு, ஒளிெரெ்பு ைற்றுை் டிஜிை்ைல் துடறகளில் சிறந்த 

நிபுணதத்ுவத்திற்கோன விருதுகடள 18 பிரிவுகளில் 29 பவற்றியோளரக்ளுக்கு ைதத்ிய 

உள்துடற அடைசச்ர ்வழங்கினார.்  

❖ 2005 ஆை் ஆண்டில் ரோை்நோத ் தகோயங்கோ ெத்திரிக்டகத் துடறயில் நிபுணதத்ுவை் என்ற 

விருதுகடள இெ்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழுைை் ஏற்ெடுத்தியது. 

❖ இந்த விருது இெ்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழுைத்தின் நிறுவனர ் ரோை்நோத் பகாயங்கோவின் 

நூற்றோண்டு விழோக் பகோண்ைோை்ைங்களின் ஒரு ெகுதியாக ஏற்ெடுத்தெ்ெை்ைது. 
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தமிழ்நாடு 

பத்திரிக்றகயா

ளரக்ள் 

ஊடகம் விருதின் 

பிரிவுகள் 

காரணம் 

M. குணதசகரன் நியூஸ் 18 பிரோந்திய 

பைோழிகள் 

ஓக்கி சூறாவளியின் பபாது 

மீனவரக்ள் மீதான அவரது 

அறிக்றகக்காக. 

விஜய் குைோர ்S தி இந்து விசோரடண 

அறிக்டகெ் 

பிரிவு 

தமிழ்ொடு குடக்ா ஊழலில் எவ்வாறு 

வரி நசலுத்துபவர ் அதிகாரிகறள 

எவ்வாறு பணம் நகாடுதத்ு 

சரிகட்டினர ் என்பது நதாடரப்ான 

அவரது அறிக்றககளுக்காக. 

சந்தியோ 

ரவிசங்கர ்

The wire.in சுற்றுெ்புறச ்

சூழல் மீதோன 

அறிக்டகெ் 

பிரிவு 

தமிழ்ொட்டில் சட்ட விபராதமான 

கடற்கறர மணற் சுரங்கம் மீதான 

அவரது விசாரறண 

அறிக்றககளுக்காக 

  

 

முதல் IMF ரபண் தளலளம ் ரபாருளாதார வல்லுநர ்

❖ டைசூரில் பிறந்தவரோன கீதோ தகோபிநோத் சரவ்ததச நோணய நிதியத்தின் 11-வது 

தடலடைப் பெோருளோதோர வல்லுநரோகப் நபாறுப்பபற்றுள்ளார.் இதனோல் IMF-ன் 

தடலடைெ் பெோறுெ்பில் நபாறுப்பபற்றுள்ள முதல் பெண்ணோக அவர ்ஆகியுள்ளோர.் 

❖ இவர ் 2018 டிசை்ெர ் 31 அன்று ெதவி ஓய்வு பெற்ற பைௌரிஸ் அெ்ஸ்பெல்ை் (நமௌரி) 

என்பவருக்குப் ெதிலோக ெதவிதயற்றுள்ளோர.் 

❖ தைலுை் இந்த தடலடைப் பெோருளோதோர வல்லுநர ் நிதி ஆய்வுத் துடறயின் 

இயக்குநரோகவுை் இருெ்ெோர.் 
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உலகளாவிய சூரிய சக்தி குழுமத்தின் முதல் இந்திய தறலவர ்

❖ இந்திய ததசிய சூரிய ஆற்றல் கூை்ைடைெ்பின் தடலவரோன பிரணவ் R தைத்தோ 

உலகளோவிய சூரிய ஒளிக் குழுவின் தடலவரோக பெோறுெ்தெற்றுள்ளோர.் 

❖ இவர ்இந்தியோவின் சூரிய ஒளி ைனிதர ்என குறிக்கெ்ெடுகிறோர.் 

❖ சமீெத்தில் அபுதோபியில் நடைபெற்ற உலக எதிரக்ோல ஆற்றல் ைோநோை்டின் ஒரு ெகுதியாக 

பசாலார ்ப்யுசச்ர ்டுபட என்ற அறமப்பால் இவருக்கு ’Visionary Disruptor Award’ என்ற விருது 

வழங்கெ்ெைை்து. 

2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆப்பிரிக்க கூட்டறமப்பு கால்பந்து வீரர் விருது 

❖ லிவரப்ுல்லின் முகைது கலோவிற்கு இரண்ைோவது முடறயோக 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான 

ஆப்பிரிக்க கூட்டறமப்பு கால்பெ்து வீரர ்விருது பசனகலில் வழங்கெ்ெைை்து. 

 

❖ தைலுை் இவர ்2018 டிசை்ெரில் இரண்ைோவது முடறயோக ஆண்டின் சிறந்த BBC ஆெ்பிரிக்கன் 

கோல்ெந்து வீரர ்விருதிடனயுை் பெற்றுள்ளோர.் 

❖ ைற்ற விருது பெற்ற வீரரக்ளில் ைவுஸ்ைன் ைோஷ் ைற்றுை் பதன் ஆெ்பிரிக்கோ அணியின் 

கோல்ெந்து வீரர ் ததை்பி கோைல்னோ ஆண்டின் சிறந்த பெண் வீரரோகவுை் ததரவ்ு 

பசய்யெ்ெைை்ோர.் 
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ஆப்பிரிக்க பகாப்றப த ாட்டிளய நடத்தும் நாடு 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு 5-வது முடறயோக ஆெ்பிரிக்க தகோெ்டெப் தெோை்டிடய எகிெ்து நைதத்ுை் 

என ஆெ்பிரிக்கோ கோல்ெந்து கூை்ைடைெ்பின் பசயற்குழுவோனது அறிவிதத்ுள்ளது. 

ஜீவன் கவ்ரவ் புரஸ்கர் வாழ்நாள் சாதறனயாளர் விருது 

❖ புகழ்பெற்ற ஜீவன் கவ்ரவ் புரஸ்கர ் வோழ்நோள் சோதடனயோளர ் விருதிறன ததசிய 

ஆசிரியரக்ள் கோங்கிரஸ் ைற்றுை் புதனவில் உள்ள எை்.ஐ.டி. உலக அடைதி 

ெல்கடலக்கழகை் ஆகியவற்றினோல் தவலூர ் பதோழில்நுை்ெ நிறுவனத்தின் நிறுவனர ்

ைற்றுை் பவெ்தரோன ைோக்ைர ்ஜி. விஸ்வநோதன் வழங்கெ் நபற்றிருக்கின்றார.் 

❖ ஆசிரியர ்சமூகத்தில் எழுசச்ியூைட்ுை் ஒரு ஆசிரியரோக விளங்கியதற்கோகவுை் கற்பித்தல், 

ஆரோய்சச்ி ைற்றுை் நிறுவன கை்ைடைெ்பில் சிறெ்ெோக பசயல்ெை்ைதற்கோகவுை் இவருக்கு 

இவ்விருது வழங்கெ்ெைட்ு இருக்கின்றது. 

❖ புதனவின் தகோத்ரூை்டில் உள்ள எை்.ஐ.டி. உலக அடைதி ெல்கடலக்கழகத்தில் நடைபெற்ற 

உலகளோவிய ததசிய ஆசிரியரக்ள் கோங்கிரஸின் 3-வது ெதிெ்பின் தெோது இெ்த விருது 

வழங்குை் விழோ நடைபெற்றது. 

பிலிப் பகாட்லர ்தறலறமத்துவத்திற்கான விருது 

❖ “இந்திய உலக சந்டதெ்ெடுதத்ுதல் ைோநோடு” என்ற அடைெ்ெோல் முதலோவதோன பிலிெ் 

தகோைல்ர ்தடலடைதத்ுவ விருது பிரதைர ்நதரந்திர தைோடிக்கு வழங்கப்பட்டது. 

❖ “உலக சந்டதெ்ெடுதத்ுதல் ைோநோடு” இதற்கு முன்பு விளை்ெரெ்ெடுதத்ுதல் ைற்றுை் 

சந்டதெ்ெடுதத்ுதல் ஆகியவற்றில் உள்ள சோதடனகடள அங்கீகரிக்கெ்ெதற்கோக ைைட்ுதை 

விருதுகடள வழங்கியிருக்கின்றது. 

❖ இந்த விருது மூன்று அடிெ்ெடை அலகுகளோன ைக்கள், லோெை் ைற்றுை் புவி ஆகியவற்றின் 

மீது கவனை் பசலுத்துகின்றது. 

❖ இது வருைோந்திரைோக ஒரு நோை்டின் தடலவருக்கு அளிக்கெ்ெடுை். 
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காந்தி அறமதி விருது 

❖ 2015, 2016, 2017 ைற்றுை் 2018-ஆை் ஆண்டிற்கோன கோந்தி அடைதி விருதுக்குப் பின்வருை் 

அடைெ்புகள் ததரந்்பதடுக்கெ்ெைட்ுள்ளன. 

1. கிரோைெ்புற வளரச்ச்ி, கல்வி, இயற்டகவள தைை்ெோடு ஆகியவற்றில் தனது 

ெங்களிெ்டெ ஆற்றியதற்கோக கன்னியோகுைரியில் உள்ள விதவகோனந்த தகந்திரோ 2015-

ஆை் ஆண்டிற்கோன கோந்தி அடைதி விருதுக்குத் ததரந்்பதடுக்கெ்ெைட்ுள்ளது. 

2. இந்தியாநவங்கிலுை் உள்ள ெல மில்லியன் குழந்டதகளுக்கு ைதிய உணவு அளித்ததில் 

தனது ெங்களிெ்டெ ஆற்றியதற்கோக அக்சய ெோத்திர அறக்கை்ைடள ைற்றுை் ைனித 

கழிவுகடள ைனிதரக்தள அகற்றுவடத ஒழிெ்ெது ைற்றுை் துெ்புரவு நிடலடய 

தைை்ெடுதத்ுவதில் தனது ெங்களிெ்டெ ஆற்றியது ஆகியவற்றிற்கோக பணியாற்றிய 

சுலெ் இண்ைரத்நஷனல் என்ற நிறுவனை் ஆகிய இரண்டுை் கூை்ைோக 2016-ஆை் 

ஆண்டிற்கோன கோந்தி அடைதி விருதுக்குத் ததரந்்பதடுக்கெ்ெைட்ுள்ளன. 

3. இந்தியோ முழுவதுமான மிகவுை் பிற்ெடுத்தெ்ெைை் ெகுதிகளில், கிரோைெ்புற தைை்ெோடு, 

ெோலின ைற்றுை் சமூக சைத்துவை் ஆகியவற்றிற்கு தனது ெங்களிெ்டெ 

ஆற்றியதற்கோகவுை் கிரோைெ்புற ைற்றுை் ெழங்குடியின குழந்டதகளுக்கு கல்விடய 

அளித்தலில் தனது ெங்களிெ்டெ ஆற்றியதற்கோகவுை் ஏகல் அபியோன் அறக்கை்ைடள 

2017-ஆை் ஆண்டிற்கோன கோந்தி அடைதி விருதுக்குத் ததரந்்பதடுக்கெ்ெைட்ுள்ளது. 

4. உலபகங்கிலுை் ைற்றுை் இந்தியோ முழுவதிலுை் பதோழுதநோய் ஒழிெ்பில் தனது 

ெங்களிெ்டெ ஆற்றியதற்கோக தயோதைய் சசோகோவோ 2018-ஆை் ஆண்டிற்கோன கோந்தி 

அடைதி விருதுக்குத் ததரந்்பதடுக்கெ்ெைட்ுள்ளார.் 

❖ இந்த வருைோந்திர விருதோனது ைகோத்ைோ கோந்தியின் 125-வது பிறந்த தினத்தின் நிடனவோக 

இந்திய அரசோங்கத்தோல் 1995-ஆை் ஆண்டில் ஏற்ெடுத்தெ்ெை்ைது. 

     காந்தி அளமதி விருது 

❖ காெ்தி அறமதி விருதானது அஹிம்றச மற்றும் இதர காெ்திய வழிகளின் மூலம் சமூக, 

நபாருளாதார மற்றும் அரசியல் மாற்றத்றத ஏற்படுதத்ும் பணியில் தங்கள் பங்களிப்றப 

ஆற்றிய தனிப்பட்ட ெபரக்ள் மற்றும் ெிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது. 

❖ மத்திய கலாசச்ார அறமசச்கமானது இவ்விருதுகறள வழங்குவதற்கான  

பரிெ்துறரகறள ஏற்கும் நபாறுப்புறடய ெிறுவனமாகும். 

❖ இெ்த விருது முதன்முறறயாக 1995 ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்படட்தில் இருெ்து 

ொன்காண்டுகளுக்கான விருது நபறுபவரக்றள அறிவித்தது இதுபவ முதல் முறறயாகும். 

❖ இவ்விருதானது 1 பகாடி ெிதி, சான்றிதழ் மற்றும் ஒரு றகவிறனப் நபாருள் 

ஆகியவற்றறக் நகாண்டுள்ளது. 

இந்து பரிசு - 2018 

❖ இந்து பசய்தித்தோளின் ஒரு ெகுதியோன இந்து இலக்கிய ைதிெ்ெோய்வுடரயோல் 

வழங்கெ்ெடுை் இந்து இலக்கியெ் ெரிசு அல்லது இந்து சிறந்த புடனவு விருதோனது ஒரு 

இந்திய இலக்கிய விருதோகுை். 

❖ இது 2010-ஆை் ஆண்டில் ஏற்ெடுத்தெ்ெை்ைது. 
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❖ இது ஆங்கிலை் ைற்றுை் ஆங்கில பைோழிபெயரெ்்புகளில் இந்தியரின் டகவண்ணங்கடள 

அங்கீகரிக்கின்றது. 

2018 இந்து புறனவு பரிசுப் பட்டியல் 

புத்தகம் ஆசிரியர் 

Half the night is gone அமிதெோ ெக்சி 

A Day in the Life: Stories                  அஞ்சுை் ைோசன் 

All the lives we never lived                   அனுரோதோ ரோய் 

Requiem in Raga Janki                  நீலை் சரண் பகௌர ்

Poonachi பெருைோள் முருகன் ைற்றுை் N. கல்யோண 

ரோைன் 

The Aunt Who Wouldn't Die சிரப்சன்டு முதகோெோத்யோய் ைற்றுை் 

அருணவோ சின்கோ 

    2018 இந்து புறனவு அல்லாத பரிசுப் பட்டியல் 

புத்தகம் ஆசிரியர் 

Interrogating my Chandal Life ைதனோரஞ்சன் பியோெோரி மற்றும் சிப்ரா 

முகரஜ்ி 

The Bengalis 
சுதீெ் சக்கரவரத்்தி 

Remnants of a separation ஆஞ்சல் ைல்தகோத்ரோ 

Indira Gandhi : A life in nature பஜய்ரோை் ரதைஷ் 

The most dangerous place : A History of the United 

States in South Asia 

ஸ்ரீநோத ்ரோகவன் 

சுசீலா பதவி இலக்கிய விருது 

❖ எழுத்தோளர ்நமீதோ தகோகதல தனது “Things leave behind” என்ற புதினத்திற்கோக சுசீலோ ததவி 

இலக்கிய விருதிடன பவன்றிருக்கின்றோர.் 
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❖ தெோெோல் இலக்கிய ைற்றுை் கடலத ் திருவிழோவின் துவக்கெ் ெதிெ்பில் “பெண் 

எழுத்தோளரோல் எழுதெ்ெை்ை சிறந்த புடனவுெ் புத்தகை்” என்ற பிரிவில் இவர ்

விருதளிக்கெ்ெைை்ோர.் 

ஜப்பான் பரிசு 

❖ ஜெ்ெோன் ெரிசு நிறுவனை் "உயிரியல் உற்ெத்தி ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழலியல்" துடறயில் 2019 

ஆை் ஆண்டின் ஜெ்ெோன் ெரிசிற்கோன நெரோக இந்தியோடவெ் பூரவ்ீகைோக பகோண்ைவரோன 

தெரோசிரியர ்ைோக்ைர ்ரத்தன் லோல் என்ெவடர அறிவித்திருக்கின்றது. 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டிற்கோன "மூலெ்பெோருைக்ள் ைற்றுை் உற்ெதத்ி" என்ற துடறயில் ஜெ்ெோன் 

ெரிசிடனெ் பெறுெவரோக ைோக்ைர ் தயோஷிதயோ ஒகோதைோதைோ என்ெவர ்

அறிவிக்கெ்ெைட்ுள்ளோர.் 

❖ ஒவ்பவோரு விருதோளருை் அங்கீகரிெ்புச ் சோன்றிதடழயுை், நிடனவுெ் ெரிசோக ஒரு தங்கெ் 

ெதக்கத்டதயுை் பெறுவர.் 

 

ஜப்பான் பரிசு பற்றி 

❖ இந்தப் ெரிசு ஒவ்பவோரு வருைமுை் ஜெ்ெோன் ெரிசு நிறுவனத்தோல் உலகை் முழுவதுை் 

இருந்து அறிவியல் ைற்றுை் பதோழில் நுை்ெத ் துடறயின் தைை்ெோை்டிற்கோக 

குறிெ்பிைத்தக்கப் ெங்களிெ்புகடள ஏற்ெடுத்தி அதன் மூலை் ைனித இனத்திற்கு 

பசழுடைடயயுை் அடைதிடயயுை் ஏற்ெடுத்திய அறிவியலோளரக்ள் ைற்றுை் 

பெோறியியலோளரக்ளுக்கு வழங்கெ்ெடுகின்றது. 
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❖ 1985-ை் ஆண்டு பதோைங்கெ் ெை்ைதிலிருந்து இந்நிறுவனை் 13 நோடுகடளச ் தசரந்்த 81 

நெரக்ளுக்கு இவ்விருதிடன வழங்கியிருக்கின்றது. 

❖ 2020 ஆை் ஆண்டின் ஜெ்ெோன் ெரிசு "மின்னணுவியல், தகவல் பதோைரப்ு ைற்றுை் உயிர ்

அறிவியல்" ஆகிய துடறகளின் மீது கவனை் பசலுத்துை்.  

பராசா பாரக்் ட்றரல்பிபளசர் விருது 

❖ இந்திய அபைரிக்க புரவலருை் பதோழிலதிெருைோன குரிந்தர ் சிங் கோல்சோவுக்கு (45) 

புகழ்மிக்க தரோசோ ெோரக்் ைட்ரல்பிதளசர ்விருது வழங்கெ்ெை்ைது. 

❖ சீக்கிய சமூகத்தினர ் தங்கள் தடலெ்ெோடக (ைரெ்ன்) அணிந்து பகோள்வதற்கோக தங்கள் 

பகோள்டகடய ைோற்றியடைக்குை்ெடி அபைரிக்க அதிகோரிகடள கை்ைோயெ்ெடுத்திய 

இவரின் பிரசச்ோரத்திற்கோக இவ்விருது வழங்கெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ 2007ல் கோல்சோ தோன் அணிந்திருந்த தடலெ்ெோடகயின் கோரணைோக விைோனத்தில் 

ஏறுவதற்கு அனுைதி ைறுக்கெ்ெை்ைோர.் 

 

பிராங்பகா – ரஜரம்ன் மனித உரிறமகள் விருது 

❖ கோவலில் டவக்கெ்ெைட்ுள்ள சீனாவின் மனித உரிடைகளுக்கோன வழக்குடரஞரோன யு 

பவன்ஷீங், ைனித உரிடைகளுக்கோன பிரோங்தகோ – பஜரை்ன் விருடத பவன்றுள்ளோர.் 

❖ ைனித உரிடைகளின் ெோதுகோெ்பு ைற்றுை் ஊக்குவிெ்பிற்கு அவரின் சீரிய 

ெங்களிெ்பிற்கோக இந்த விருது அவருக்கு வழங்கெ்ெைட்ுள்ளது. 

❖ இவர ் ஆை்சி கவிழ்ெ்பு முயற்சி எனுை் வழக்கில் விசோரடணயின்றி ஒரு வருைத்திற்குை் 

தைலோக ஜியோங்சுவின் சுதலோவு நகரத்தில் அதிகோரிகளோல் தனிக் கோவலில் 

டவக்கெ்ெைட்ுள்ளோர.் 

❖ இவரின் ைடனவியோன சு யோன் ைனித உரிடைகள் ைற்றுை் சை்ைவிதிகளுக்கோன 

பிரோங்தகோ – பஜரை்ன் விருடத சீனோவுக்கோன பிரோன்ஸ் ைற்றுை் பஜரை்ன் தூதரிைை் 

இருந்து தனது கணவரின் சாரப்ாக பெற்றுக் பகோண்ைோர.் 
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ICSI வாழ்நாள் ொதளனயாளர் விருது 

❖ பதோழிலதிெருை் தகோத்தரஜ் குழுைத்தின் தடலவருைோன ஆதி தகோதப்ரஜ்க்கு பெருநிறுவன 

ஆளுடையின் தனிசச்ிறெ்டெ ெறடமுறறக்கு ைோற்றியதற்கோக ICSI-ன் வோழ்நோள் 

சோதடனயோளர ்விருது வழங்கெ்ெை்ைது. 

❖ இந்த விருதோனது ஐை்ெதோை் ஆண்டு விழோடவக் பகோண்ைோடுை் இந்திய நிறுவன 

பசயலோளரக்ள் நிறுவனத்தினோல் (Institute of Company Secretaries of India- ICSI) 

உருவோக்கெ்ெை்ைது ஆகும்.  

 

❖ 18-வது ICSI ததசிய விருதுகள் பெருநிறுவன ஆளுடையின் தனிச ் சிறெ்பிற்கோன 

விருதோனது சிெ்லோ இந்தியோ, ைோெர ் இந்தியோ ைற்றுை் கீழ்க்காணும் 5 நிறுவனங்களுைன் 

இடணந்து பவன்று எடுக்கப்பட்டது. அறவயாவன 

o ACC நிறுவனை், இந்துஸ்தோன் யூனிலிவர ் லிை், இந்தியன் ஆயில் ெிறுவனம், ைோைோ 

பைை்ைோலிக்ஸ் ைற்றுை் இந்திய தைோை்ைல்கள் தகோ லிை். 

❖ 3வது CSR (Corporate Social Responsibility – நபருெிறுவன சமூகப் நபாறுப்புறடறம) 

தனிசச்ிறெ்பு விருது கீழ்க்கோணுை் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கெ்ெைை்து. அறவயாவன 
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o GMR ஐதரோெோத ் சரவ்ததச விைோன நிடலயை் லிமிநடட் (வளரந்்து வருை் நிறுவனப் 

பிரிவு). 

o ைோைோ ெவர ்தகோ லிமிநடட் (நடுத்தர நிறுவனப் பிரிவு). 

o அை்புஜா சிபைண்ை் லிமிநடட் (பெரிய நிறுவனப் பிரிவு). 

மகளிருக்கான  குரல் விருது – AKLF 2019 

❖ அபைரிக்கோடவ அடிெ்ெடையோகக் பகோண்ை இந்திய கவிஞரோன ரஞ்சனோ முரளிக்கு 

ைகளிருக்கான குரல் விருதானது அபீநஜய் பகோல்கத்தோ இலக்கியத் திருவிழோவின் இறுதி 

நோளன்று வழங்கெ்ெை்ைது. 

❖ இந்தியப் பெண்களின் ஆக்கெ் பூரவ்ைோன எழுதத்ுகடள அங்கீகரிெ்ெதுை் 

ஊக்குவிெ்ெதுதை இந்த விருதின் தநோக்கைோகுை். 

❖ ரஞ்சனா முரளியின் இரண்ைோவது புத்தகைோன “Clearly you are ESL” என்ற புத்தகம் 

ஆசிரியரின் ததரவ்ாக உள்ள சிறந்த இந்திய கவிடத தசகரிெ்பு என்ற விருதிடனெ் 

பெற்றது.  

❖ இவரின் முதல் புத்தகைோன "ெோரட்வயற்ற திடசகள்" 2017 ஜூறல மாதம் 

பவளியிைெ்ெை்ைது. 

சன்சத் ரத்னா விருது 

❖ பசன்டனயில் தமிழக ஆளுநர ் ென்வோரிலோல் புதரோகித் சன்சத ் ரத்னோ விருடத பாரதீய 

ஜனதா கட்சித் தடலவரோன அனுரோக் தோகூருக்கு வழங்கினோர.் 

❖ ஒரு நோைோளுைன்ற உறுெ்பினரோக அவரின் சிறெ்பு வோய்ந்த நசயல்திறனுக்கோக இவருக்கு 

சன்சத ்ரத்னோ விருது வழங்கெ்ெைை்து. 

❖ இந்த பவற்றி மூலை் இெ்த சிறெ்பு வோய்ந்த விருது அளிக்கப் நபற்ற இவர ்பிதஜபியிலிருந்து 

ததரந்்பதடுக்கெ்ெை்ை முதல் நோைோளுைன்ற உறுெ்பினராகவும், ததரவ்ுக் குழுவோல் வை 

இந்தியோவிலிருந்து ததரந்்பதடுக்கெ்ெை்ை ஒதர உறுெ்பினராகவும் அறதப் நபற்றுள்ளார.்    

❖ இந்த விருதோனது முன்னோள் குடியரசுத ் தடலவர ் A.P.J அெ்துல் கலோமின் ெரிந்துடரெ்ெடி 

இந்திய நோைோளுைன்ற உறுெ்பினரக்ளின் பசயலோக்கத் திறடன பகோண்ைோடுை் விதைோக 

2010 ஆை் ஆண்டில் உருவோக்கெ்ெைை்து. 

ரபாருட்கள் மீதான ஆய்விற்கான பஷக் சவுத் சரவ்பதச பரிசு 

❖ புகழ்பெற்ற இந்திய அறிவியலோளரோன CNR ரோவ் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் 

தைை்ெடுத்தெ்ெைை் பெோருைக்ளுக்குக்கோன டையத்தின் முதலாவது பஷக் சவுத் மூலப் 

நபாருடக்ள் மீதான ஆராய்சச்ிக்கான சரவ்பதச விருதுக்குத் ததரந்்பதடுக்கெ்ெைட்ுள்ளோர.்  

❖ CNR ரோவ் எனப் பிரெலைோக அறியெ்ெடுை் சிெ்தாைணி நோதகச ரோைசச்ந்திர ரோவிற்கு 2014-

ல் ஆண்டில் குடிைக்களுக்கோன மிக உயரந்்த விருதோன ெோரத ரத்னோ விருது 

வழங்கெ்ெைை்து. 

❖ தற்தெோது இவர ் தைை்ெை்ை அறிவியல் ஆரோய்சச்ிக்கோன ஜவைரல்ோல் தநரு டையத்தின் 

பகௌரவ தடலவரோகப் ெணியோற்றி வருகிறோர.் 
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2018க்கான ICC விருதுகள் 

❖ சரவ்ததச கிரிக்பகை் குழுைைோனது தெோைட்ிகள் ஆண்டிற்கோன அடனதத்ு வடக 

ஆட்டங்களுக்கும் முடிெ்த பிறகு 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆண்களுக்கோன விருதுகடள 

அறிவிதத்ுள்ளது.  

❖ இந்திய அணியின் தடலவரோன விரோை் தகோலி ஒபர கோலண்ைர ் ஆண்டில் ICCஇன் 

ஆண்டிற்கோன 3 முன்னணி தனி நெர ்

விருதுகடளெ் பெறுை் முதல் 

ஆைை்க்கோரரோகி வரலோறு 

ெடைதத்ுள்ளோர.் 

❖ இவர ்பெறுை் விருதுகளோவன, 

o ICCஇன் ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்பகை ்

வீரருக்கோன சர ் பகரஃ்பீல்ை் 

தசோெரஸ்் டிரோபி (பதோைரந்்து 

இரண்ைோவது முடறயோக) 

o ICCஇன் ஆண்டிற்கோன சிறந்த 

பைஸ்ை் தெோை்டியின் ஆைை்க்கோரர ்

o ICCஇன் ஆண்டிற்கோன சிறந்த ஒருநோள் தெோை்டியின் ஆை்ைக்கோரர ் (நதாடரெ்்து 

இரண்டாவது முறறயாக) 

❖ ஆண்டிற்கோன சிறந்த பைஸ்ை் தெோை்டி ஆைை்க்கோரர ் விருடத இவர ் முதன்முடறயோகெ் 

பெறுகிறோர.் 

❖ தைலுை் இவர ் 2018 ஆை் ஆண்டிற்கோன ஒரு நோள் தெோை்டி ைற்றுை் பைஸ்ை் தெோை்டிகளின் 

சிறந்த அணித் தடலவரோகவுை் ததரந்்பதடுக்கெ்ெைட்ுள்ளோர.் 

❖ விக்பகை் கீெ்ெர ் ைைட்ையோளரோன ரிஷெ் ெந்த் 2018-ல் பைஸ்ை் கிரிக்பகை் தெோை்டிகளில் 

தனது சிறந்த ெங்களிெ்பிற்கோக ICC-ன் ஆண்டிற்கோன வளரந்்து வருை் சிறெ்த 

ஆைை்க்கோரரோக ததரந்்பதடுக்கெ்ெைட்ுள்ளோர.்  

 

❖ நியூசிலோந்து அணியின் தடலவரோன தகன் வில்லியை்சன் ICC ஸ்பிரிை் ஆெ் கிரிக்பகை் 

விருதிடனெ் பெற்றோர.் குைோர ்தரை்தசனோ சிறந்த நடுவர ்விருதிடனெ் பெற்றோர.் 
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❖ ஜிை்ெோதெ அணிக்கு எதிரோக 76 ெந்துகளில் 176 ஓை்ைங்கடள எடுத்த ஆதரோன் பிஞ்ச ் T20 

தெோை்டியில் ஆண்டிற்கோன சிறந்த பசயல்ெோை்டிற்கோன விருதிடனெ் பெற்றோர.் 

சத்ரா விஸ்வகரம்ா மற்றும் சன்சத் ஆதரஷ்் கிராம் பயாஜனா விருதுகள் 

❖ இந்தியத் துடணக் குடியரசுத ் தடலவர ் இரண்ைோவது சத்ரோ விஸ்வகரை்ோ விருதிடன 

குழந்டதகள் ைற்றுை் அவரக்ளது ஆசோன்களுக்கு வழங்கினோர.் தைலுை் இவர ் சன்சத் 

ஆதரஷ்் கிரோை் தயோஜனோ விருதுகடள கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வழங்கினோர.் 

❖ புதுதில்லியில் அடனத்து இந்திய பதோழில் நுை்ெக் கல்விக் குழுவினோல் (All India Council for 

Technical Education - AICTE) நைத்தெ்ெை்ை நிகழ்சச்ியின் தெோது இவ்விருதுகள் வழங்கெ்ெைை்ன.  

❖ 2-வது சத்ரோ விஸ்வகரை்ோ விருதின் கருதத்ுருவோனது, "பதோழில்நுை்ெத்தின் மூலை் 

கிரோைங்கடள வளரச்ச்ி பெறச ்பசய்தல்" என்ெதோகுை். 

 

❖ சன்சத் ஆதரஷ்் கிரோை் தயோஜனோ விருதின் கருதத்ுருவோனது, "வளரச்ச்ியடைந்த 

கிரோைங்கள் - வளரச்ச்ியடைந்த ததசை்" என்ெதோகுை். 

❖ கிரோைங்களில் உள்ள ைக்களின் வோழ்க்டகடய தைை்ெடுதத்ுவதற்கோக புதிய கருதத்ுகடள 

பவளியிடுை் ைற்றுை் கண்டுபிடிெ்புகடள நிகழ்தத்ுை் ைோணவரக்டள ஊக்குவிெ்பதற்காக 

சத்ரோ விஸ்வகரை்ோ விருதுகள் வழங்கெ்ெடுகின்றன. 

❖ சன்சத் ஆதரஷ்் கிரோை் தயோஜனோ விருதின் கீழ் இரோஜஸ்தோனின் உதய்ெ்பூரில் உள்ள 

பதோழில்நுை்ெ ைற்றுை் பெோறியியல் கல்லூரி முதல் ெரிசிடனெ் பெற்றுள்ளது. 

பாரத ரத்னா விருது 2019 

❖ இந்தியக் குடியரசுத ்தடலவர ்நோை்டின் உயரிய குடிைக்கள் விருதோன 2019 ஆை் ஆண்டின் 

ெோரத ரத்னோ விருடத முன்னோள் குடியரசுத் தடலவர ் ைற்றுை் கோங்கிரஸ் தடலவர ்

பிரணோெ் முகரஜ்ிக்கு வழங்கினோர.் 

❖ தைலுை் இவ்விருதோனது ைடறந்த ஆரஎ்ஸ்எஸ் சிந்தடனயோளரோன நோனோஜி ததஷ்முக் 

ைற்றுை் ைடறந்த ெோைகர ்பூபென் ைசோரிக்கோ ஆகிதயோருக்கும் வழங்கெ்ெைை்து. 

❖ 1954 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 02 ஆை் தததி இந்தியோவின் முன்னோள் குடியரசுத ்தடலவரோன 

இரோதஜந்திர பிரசோத்தின் ஆடணயின் மூலை் இந்தியோவின் உயரிய குடிைக்கள் விருதோன 

ெோரத ரத்னோ ஏற்ெடுத்தெ்ெைை்து. 
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அபசாக சக்ரா 

❖ இந்தியோவின் அடைதிக்கோல சிறெ்பு விருதோன அதசோக சக்ரோ விருது ைடறந்த லோன்சு 

நோயக் நசீர ்வோணிக்கு வழங்கெ்ெைை்து. 

❖ தைலுை் அதசோக சக்ரோ விருது வழங்கெ்ெை்ை முதலோவது கோஷ்மீரிய குடிைகன் என்ற 

ெைை்த்டதயுை் லான்சு நோயக் நசீர ்வோணி பெற்றுள்ளோர.் 

 

❖ இவர ்பசாெ்பியோன் நைவடிக்டகயின்தெோது தனக்கு ெலத்த கோயங்கள் ஏற்ெை்ை தெோதிலுை் 

தனிநெரோக இரு தீவிரவோதிகடளக் பகோன்றதுைன் மூன்றோவது தீவிரவோதிடயயுை் 

தோக்கினோர.் 

❖ அதசோக சக்ரோ விருதோனது தெோரக்் களத்திற்கு பவளிதய வீரை், வீரதீர நைவடிக்டக அல்லது 

தியோகை் ஆகியவற்றிற்கோக வழங்கெ்ெடுை் இந்தியோவின் உயரிய அடைதிக்கோல 

விருதோகுை். 

சிறந்த மினி ரத்னா ரபாதுத் துறற நிறுவனம் 

❖ புதுதில்லியில் நடைபெற்ற 6-வது பெோதுத ்துடற விருதுகள் வழங்குை் விழோவில் யுத்திசோர ்

பசயல்ெோடுகள் நிதியியல் பிரிவில் சிறந்த மினிரத்னோ பெோதுதத்ுடற நிறுவனதத்ுக்கோன 

விருடத நுைோலிகோரக்் சுத்திகரிெ்பு நிறுவனை் (Numaligarh Refinery Limited - NRL) பெற்றுள்ளது. 

❖ NRL என்ெது ெோரத ் பெைத்ரோலியத்திற்குச ் பசோந்தைோன அஸ்ஸோமில் உள்ள மினிரத்னோ 

நிறுவனைோகுை். 

❖ இது ெோரத ்பெை்தரோலியம், ஆயில் இந்தியோ ைற்றுை் அஸ்ஸோை் அரசு ஆகியவற்றின் கூைட்ு 

நிறுவனைோகுை். 

❖ நோை்டின் வளரச்ச்ிக்கு முக்கியெ் ெங்கு வகிக்குை் பெோதுத ் துடற நிறுவனங்கடள (PSU - 

Public Sector Undertakings) அங்கீகரிக்குை் விதைோக இவ்விருதுகள் வழங்கெ்ெடுகின்றன.  

2018 ஆம் ஆண்டின் ரதற்காசிய இலக்கியத்திற்கான DSC விருது 

❖ 2018 ஆை் ஆண்டின் பதற்கோசிய இலக்கியத்திற்கோன DSC விருடத பஜயிந்த ் கய்கினி 

எழுதிய கன்னை புத்தகத்தின் ஆங்கில பைோழி பெயரெ்்ெோன "No Presents Please" என்ற 

நோவல் பவன்றுள்ளது. 
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❖ இந்த விருதோனது ைோைோ எஃகு பகோல்கத்தோ இலக்கிய சந்திெ்பின் தெோது அறிவிக்கெ்ெைை்து. 

❖ இந்த நோவல் ததஜோஸ்வினி நிரஞ்சனோ என்ெவரோல் ஆங்கிலத்தில் பைோழி 

பெயரக்்கெ்ெைட்ுள்ளது.  இவ்விருதோனது முதன்முடறயோக ஒரு பைோழிபெயரெ்்புெ் 

ெணிக்கோக வழங்கெ்ெடுகிறது. 

❖ பதற்கோசிய இலக்கியத்திற்கோன DSC விருதோனது சுரினோ நரூலோ ைற்றுை் ைன்ைை் நரூலோ 

ஆகிதயோரோல் 2010 ஆை் ஆண்டில் ஏற்ெடுத்தெ்ெை்ைது. 

❖ இவ்விருதோனது ஒவ்பவோரு ஆண்டுை் பதற்கோசியோவின் சிறந்த புடனவு எழுதத்ுெ் 

ெணிக்கோக வழங்கெ்ெடுகிறது. 

இண்டிபகா விமான நிறுவனத்தின் புதிய தளலளம செயல் அதிகாரி 

❖ அனுபவமிக்க விைோனத ் துடற ெிபுணரும் முன்னாள் யுபனபைை் ஏரட்லன்ஸின் 

தடலவருைோன தரோதனோஜோய் தை்ைோ இண்டிதகோ ஏரட்லன்ஸின் புதிய தடலடை பசயல் 

அதிகோரியோக நியமிக்கெ்ெை்ைோர.் இவர ் ஆதித்யோ தகோஷ்க்கு அடுத்ததோகப் 

ெதவிதயற்றுள்ளோர.் 

❖ தைலுை் இண்டிதகோவோனது பசபியின் முன்னோள் தடலவரோன M. தோதைோதரடன ெிரவ்ாக 

மன்றத் தடலவரோகவுை் நிரவ்ோகைல்லோத சுயோதீன இயக்குநரோகவுை் நியமிதத்ுள்ளது. 

 

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

34 வருட சாதறன முறியடிப்பு 

❖ இந்திய தவகெ்ெந்து வீரரக்ளின் மூவர ்கூட்டணியான இஷோந்த் சரை்ோ, முகைது சமி ைற்றுை் 

ஜஸ்பிரித் புை்ரோ ஆகிதயோர ் ஒரு நோள்கோை்டி வருைத்தில் பைஸ்ை் தெோை்டிகளில் அதிக 

விக்பகைட்ுகடள வீழ்த்தி 34 வருைைோக இருந்த சோதடனடய முறியடித்தனர.் 

❖ 2018 ஆை் ஆண்டில் 131 விக்பகைட்ுகடள வீழ்த்தி மிக பவற்றிகரைோன மூவர ்கூைை்ணியோக 

இவரக்ள் ைோறியுள்ளனர.் 

❖ தைற்கிெ்திய அணியின் தவகெ்ெந்து வீசச்ோளரக்ளோன தஜோயல் கோரன்ர,் டைக்தகல் 

பொல்டிங் ைற்றுை் ைோல்கம் ைோரஷ்ல் ஆகிதயோரால் 1984 ஆை் ஆண்டில் 130 விக்பகைட்ுகள் 

எடுக்கப்படட்ு இந்த சோதடன பறடக்கப் படட்து. 

ரிஷ ்  ந்த் - உலக சாதறனளய ெமன்  

❖ விக்பகை் கீெ்ெரக்ளோன ஜோக் ரூபசல் (இங்கிலாெ்து) ைற்றுை் ஏபி டி வில்லியரஸ்் (பதன் 

ஆெ்பிரிக்கோ) ஆகிபயார ் ஒதர பைஸ்ை் தெோை்டியில் அதிக தகைச்ுகடளப் பிடித்த 

சோதடனடய இந்தியோவின் ரிஷெ் ெந்த் சைன் பசய்துள்ளோர.்  

❖ இவர ்ஆஸ்திதரலியோவிற்கு எதிரோன 3-வது பைஸ்ை் தெோை்டியில் 11 தகைச்ுகடளப் பிடிதத்ு 

முந்டதய சோதடனடய சைன் பசய்தோர.் 

❖ தைலுை் இவர ்முன்னாள் இெ்திய கிரிக்நகட் வீரரக்ளோன நதரன் தை்ொதன ைற்றுை் டசயத் 
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கிரை்ோனி ஆகிதயோடரக் கைந்து ஒரு பைஸ்ை் பதோைரில் 20 தகைச்ுகடளப் பிடித்த முதல் 

இந்திய  வீரரோகவுை் ஆனோர.் 

❖ ஆஸ்திரதரலியோவின் பிரோை் ைோடின் ஒதர பைஸ்ை் பதோைரில் 29 தகைச்ுகடளெ் பிடிதத்ு 

சோதடனெ் ெடைதத்ுள்ளோர.் 

த ா ்மன் பகாப்றப 

❖ எைட்ு அணிகள் கலந்து பகோள்ளுை் உள்ளரங்கு கடினத ் தடர தைோெ்பைன் தகோெ்டெ 

பைன்னீஸ் தெோை்டித ்பதோைரோனது தைற்கு ஆஸ்திதரலியோவின் பெரத்்தில் ெடத்தப் பட்டது.  

❖ இந்த ஆண்டு சுவிைச்ரல்ோந்தின் தரோஜர ் பெைரர ் ைற்றுை் பெலிந்தோ பென்சிக் ஆகிதயோர ்

பஜரை்னியின் ஏஞ்சலிக் பகரெ்ர ் ைற்றுை் அபலக்ஸோண்ைர ் கீபரெ் ஆகிதயோடர பவன்று 

பதோைரந்்து 2-வது முடறயோக தைோப்தைன் தகோெ்டெடய பவன்றனர.் 

 

❖ இது சுவிைச்ரல்ோந்தின் 4-வது ெை்ைைோகுை். இது 6 ெை்ைங்கடள பவன்ற  அபைரிக்கோடவ விை 

ஒரு இைை் மடட்ுபம பின்னர ்உள்ளது. 

❖ இந்த வருை தெோை்டித ்பதோைரோனது ைோெ்தைன் தகோெ்டெயின் 31-வது ெதிெ்ெோகுை். தைலுை் 

அடுத்த ஆண்டு முதல் ATP தெோைட்ித ்பதோைரோக இது ைோற்றெ்ெை இருெ்ெதோல் இது இறுதி 

ெதிெ்ெோகவுை் உள்ளது. 

பிரிஸ்பபன் இன்டரப்நஷனல் 2019 

❖ ஆஸ்திதரலியோவின் குயின்ஸ்லோந்தில் ஆஸ்திதரலிய ஓென் பதோைரின் ஒரு ெகுதியோக 

பிரிஸ்பபன் இன்டரப்ெஷனல் 2019-ன் 11வது ெதிெ்பு நடைபெற்றது. 
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❖ ரஷ்யோவின் D.நமை்தவததவ்றவ வீழ்த்தி ஜெ்ெோனின் K. நிஷிதகோரி ஆண்களுக்கோன 

ஒற்டறயர ்பிரிவில் ெை்ைை் பவன்றோர.் 

❖ உக்டரனின் L.சுதரன்தகோடவ வீழ்த்தி பசக் குடியரசின் K.பிளிஸ்தகோவோ பெண்களுக்கோன 

ஒற்டறயர ்பிரிவில் ெை்ைை் பவன்றோர.் 

AFC ஆசிய பகாப்றப 2019 

❖ அபுதோபியில் உள்ள அல் நை்யோன் விடளயோை்ைரங்கில் இந்திய ததசியக் கோல்ெந்து 

அணியோனது வரலோற்றிதலதய முதன் முடறயோக தோய்லோந்துக்கு எதிரோன ஆை்ைத்தில் 4 - 

1 என்ற கணக்கில் பவற்றி பெற்றது. 

 

❖ ஆசியக் தகோெ்டெ வரலோற்றில் இது இந்தியோவின் மிகெ் பெரிய பவற்றியோகுை். 

❖ இந்திய அணியின் கடைசி பவற்றியோனது ஆசியக் தகோெ்டெயில் 1964 ஆை் ஆண்டு 

இஸ்தரலில் நடைபெற்ற தெோை்டியில் ைோங்கோங்கிற்கு எதிரோக 3-1 என்ற கணக்கில் 

தற்பசயலோக அடைந்த மிகெ் பெரிய பவற்றியோகுை். 

❖ பசை்ரியின் இரண்டு தகோல்களோனது அவறர ஆசியக் தகோெ்டெயில் அதிக தகோல்கடள 
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அடித்த வீரரோக ைைட்ுைல்லோது கிறிஸ்டியோனோ பரோனோல்தைோவுக்கு அடுத்ததோக தற்பபாது 

விறளயாடிக் நகாண்டிருக்கும் வீரரக்ளில் இரண்டாவது அதிக தகோல் அடிெ்ெவரோகவுை் 

மாற்றியுள்ளது. 

ஆஸ்திதரலியாவில்  இந்தியாவின் முதலாவது ரடஸ்ட் ரதாடர் ரவற்றி 

❖ இந்திய கிரிக்பகை் அணியோனது அண்டையில் ஆஸ்திதரலியோவில் 71 ஆண்டுகளுக்குெ் 

பின்னர ் முதன் முடறயோக 2-1 என்ற கணக்கில் பவற்றி பெற்று ெோரை்ர-்கவோஸ்கர ்

டிரோபிடயத் தக்க டவதத்ுக் பகோண்ைது. 

❖ ஆஸ்திதரலியோவில் பைஸ்ை் பதோைடர பவன்ற முதல் ஆசிய நோடாகவுை் ஒைட்ு பைோத்த 

அளவில் 5வது நோைோகவுை் இெ்தியா ஆகியுள்ளது. 

❖ ஆஸ்திதரலியோவில் பைஸ்ை் பதோைடர பவன்ற முதல் ஆசிய தகெ்ைனோக விரோை் தகோலி 

ஆகியுள்ளோர.் 

❖ 1947ஆை் ஆண்டிலிருந்து ஆஸ்திதரலியோவிற்கு இந்திய அணி சுற்றுெ் ெயணை் 

தைற்பகோள்ளும் தெோதிலும் இதுவடர எந்த பதோைரிலுை் பவற்றி பெற்றதில்டல. 

❖ சிைன்ியில் நடைபெற்ற 4-வது பைஸ்ை ்தெோை்டியில் இந்தியோ ஆஸ்திபரலியாறவ பாதலோ-

ஆன் முறறறய பமற்நகாள்ளுமாறு பசய்யுைோறு தகைட்ு பகோண்ைதானது 1988-ல் 

ஆஸ்திதரலிய அணியோனது ெோதலோ ஆன் முறறறயத் நதாடருமாறு  தகைட்ு 

பகோள்ளப்பட்ட பிறகு ஏற்பட்ட முதல் முறறயாகும். 

 

❖ இந்த பதோைரின் 3-வது பைஸ்ை் தெோை்டியில் பெற்ற பவற்றியோனது இந்தியோவின் 150-வது 

பைஸ்ை் பவற்றியோகுை். 

❖ ஆஸ்திதரலியோ (384) இங்கிலோந்து (364), தைற்கிந்திய அணி (171), பதன் ஆெ்பிரிக்கோ (162) 

ஆகிய அணிகடளத ் பதோைரந்்து 150 பவற்றிகடளெ் பெற்ற 5வது அணியோக இந்தியோ 

ைோறியுள்ளது. 

❖ பசத்ததஸ்வர ் புஜோரோ இந்த பைஸ்ை் பதோைரின் சிறந்த ஆைை்க்கோரரோக 
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ததரந்்பதடுக்கெ்ெைட்ுள்ளோர.் 

❖ ஆஸ்திதரலியோவின் நடஸ்ட் பதோைரில் அதிக ெைச் ெந்துகடள எதிரப்கோண்ை இெ்திய 

மடற்ட வீரராக முன்னோள் இந்திய தகெ்ைனோன ரோகுல் டிரோவிை்றட (1203) முந்தி புஜோரோ 

(1258) சோதடன ெடைதத்ுள்ளோர.் 

❖ ஆஸ்திதரலியோவில் 100 ரன்கள் எடுத்த ஒதர இந்திய விக்பகை் கீெ்ெர ் மற்றும் பைஸ்ை் 

தெோை்டிகளில் 150-க்குை் அதிகைோக ரன்கள் எடுத்த 4வது விக்பகை் கீெ்ெரோக  ரிஷெ் ெந்த் 

ஆகியுள்ளோர.் 

தகதலா இந்தியா இளளதயார ்விளளயாட்டுகள் 

❖ பகபலா இெ்தியா இறளபயார ் விறளயாடட்ுகளில் பபாட்டிறய ெடதத்ும் மகாராஷ்டிரா 

மாெிலமானது 15 தங்கப் பதக்கங்கறளக் றகப்பற்றி மற்ற மாெிலங்கறள விட 

பபாட்டியில் முன்னணியில் இருக்கின்றது. 

❖ முதல் மூன்று மாெிலங்கள் பதக்கப்படட்ியலில் 100 பதக்கங்கள் என்ற முத்திறரறயக் 

றகப்பற்றி இருக்கின்றன. இதில் மகாராஷ்டிரா 150 பதங்கங்கறளக் கடெ்து விட்டது. 

❖ பகபலா இெ்தியா இறளபயார ் விறளயாட்டில் 10 வயதான அபினவ் ஷா மிக இறளய 

வயதில் தங்கப்பதக்கம் நவல்லும் ெபரானார.் 

 

❖ தமிழ்ொட்டின் பாலகுமார ் ெிதின் மற்றும் கரெ்ாடகாவின் A.T. தாபனஸ்வரி ஆகிய 

இருவரும் 21 வயதிற்கு உட்படட் பிரிவில் 100 முதல் 200 மீட்டரக்ள் இரடற்டயர ் எனும் 

பிரிவில் பபாட்டிறய ெிறறவு நசய்து இருவரும் ொட்டின் மிக பவகமான வீரரக்ளாக 

உருநவடுத்துள்ளனர.்  

அறனத்து வடிவங்களிலும் இருதரப்புப் பபாட்டிகறள ரவன்ற முதல் ரவளிநாட்டு 

அணி - இந்தியா 

❖ பைல்தெோரன்் கிரிக்பகை் டைதோனத்தில் நடைபெற்ற மூன்றோவது சரவ்ததச ஒருநோள் 

தெோை்டியில் இந்தியோ ஆஸ்திதரலியோடவ வீழ்த்தி 2-1 என்ற கணக்கில் சரவ்ததச ஒருநோள் 
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தெோை்டித ்பதோைடரக் டகெ்ெற்றியது.  

❖ இதன் மூலை் ஆஸ்திதரலிய ைண்ணில் ஆஸ்திதரலிய அணிக்கு எதிரோக 3 விதைோன 

தெோை்டிகளிலுை் அடனதத்ு இருதரெ்புெ் தெோை்டிகடளயுை் பவற்றி கண்ை முதல் 

பவளிநோைட்ு அணியாக இந்தியோ உருபவடுத்திருக்கின்றது. 

❖ விரோை் தகோலியோல் தடலடை தோங்கெ்ெைை் இந்திய அணிதய ஆஸ்திதரலியோவில் சரவ்ததச 

இருதரெ்பு ஒருநோள் தெோை்டித ்பதோைடர பவற்றி கண்ை முதலோவது இந்திய அணியோகவுை் 

உருபவடுத்திருக்கின்றது.  

❖ யுதவந்திர சோெல் ஆை்ைநோயகன் விருதும் புகழ்பெற்ற வீரர ்M.S. ததோனி பதோைர ்நோயகன் 

விருதுை் வழங்கெ்ெைட்ு பகௌரவிக்கெ்ெை்ைனர.் 

லாரஸ் உலகின் மீண்டு வந்தவருக்கான ஆண்டு விருது 

❖ அரியோனோடவச ்தசரந்்த இந்தியெ் பெண் ைல்யுத்த வீரரோன வினீஷ் தெோகத ்பெருடைமிகு 

லோரஸ் உலகின் மீண்டு வந்தவருக்கோன இெ்த ஆண்டு விருதுக்கு நியமிக்கெ்ெை்ை முதல் 

இந்திய தைகள வீரராக உருபவடுத்திருக்கின்றோர.் 

❖ இவர ் கோயத்தின் கோரணைோக ஏற்ெை்ை நீண்ை இடைபவளியோல் ஏற்ெை்ை 

தெோரோை்ைத்திற்குெ் பிறகு மீண்டு வந்து தனது திறடையினோல் தகோல்ை் தகோஸ்ை் 

கோைன்பவல்த் விடளயோைட்ுெ் தெோை்டியிலுை், ஜகோரத்்தோ ஆசிய விடளயோைட்ுெ் 

தெோை்டிகளிலுை் தங்கெ் ெதக்கை் பவன்றடைக்கோக நியமிக்கெ்ெைட்ிருக்கின்றோர.் 

❖ இவடரத ் தவிர அபைரிக்க சுற்றுெ் ெயண சோை்பியன்ஷிெ் பவற்றியோளர ் டைகர ் வூைஸ்், 

கனைோவின் ெனிசச்றுக்கு விடளயோைட்ு வீரரோன ைோரக்் பைக்தைோரிஸ், அபைரிக்க 

ஊசியிடலக் கோடுகளின் ெனிசச்றுக்கு விடளயோைட்ு வீரரோன லின்ை்தச தவோன், 

ஜெ்ெோனிய ெனிசச்றுக்கு வீரரோன யுசுரு ைன்யு ைற்றுை் ைசச்ு நோை்டின் ெனிசச்றுக்கு 

வீரரோன பிபியன் பைன்பைல் ஸ்பீ ஆகிதயோருை் இதத விருதுக்கோக நியைனை் 

பசய்யெ்ெைட்ிருக்கின்றனர.் 

பதசிய படபிள் ரடன்னிஸ் சாம்பியன் 2018 

❖ ஒடிசோவின் கை்ைோக்கில் 2018 ஆை் ஆண்டின் மூத்ததோருக்கோன ததசிய தைபிள் பைன்னிஸ் 

சோை்பியன்ஷிெ் தெோைட்ி சமீெத்தில் 

நைத்தப் படட்து. 

❖ 80வது ததசிய தைபிள் பைன்னிஸ் 

சோை்பியன்ஷிெ் தெோைட்ியின் இறுதிெ் 

தெோை்டியில் தமிழ்நோைட்ைச ் தசரந்்த 

G. சத்தியடன வீழ்த்தி அகந்தோ சரத் 

கைல் (தமிழ்ொடு) வரலோறு 

ெடைதத்ுள்ளோர.் இவர ் 9வது 

முடறயோக இெ்ெைை்த்டத 

பவன்றுள்ளோர.் 

❖ ததசிய தைபிள் பைன்னிஸ் 

சோை்பியன்ஷிெ்பில் 8 முடற பவன்ற 

கைதலஷ் தைதத்ாவின் நீண்ை கோல 

சோதடனடய சரத ்முறியடித்தோர.் 
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❖ கரந்ோைகோடவச ்தசரந்்த அரச்ச்னோ கோைத ்(18) தைற்கு வங்கத்டதச ்தசரந்்த கிருத்விகோ சிங் 

ரோடய வீழ்த்தி மூத்ததோருக்கோன ஒற்டறயர ்பிரிவில் தனது முதலோவது ததசிய ெை்ைத்டத 

பவன்றுள்ளோர.் 

❖ இதன்மூலை், 5 முடற ததசிய சோை்பியன் ெை்ைை் பவன்ற கரந்ோைகோடவச ் தசரந்்த உஷோ 

சுந்தர ்ரோஜ் என்ெவருக்குப் பின்பு இெ்ெைட்த்டத பவன்ற 2வது கரந்ோைக வீரோங்கடனயோக 

அரச்ச்னோ உருபவடுதத்ுள்ளோர.் 

2019 ஆஸ்பரலியன் ஓபன் - ரபடரர ்

❖ ஆஸ்திதரலியோவின் பைல்ெரன்் நகரில் ஜனவரி 14-ை் தததியன்று ஆஸ்திதரலிய ஓென் 

பைன்னிஸ் தெோை்டி துவங்கியிருக்கின்றது. 

❖ நைெ்புச ் சோை்பியனோன தரோஜர ் பெைரர,் ஸ்பைெனோஸ் சிை்சிெோஸ் என்ெவரிைை் 

ததோல்வியுற்று 2019 ஆை் ஆண்டின் ஆஸ்திதரலிய ஓென் தெோை்டியிலிருந்து 

பவளிதயற்றெ்ெைட்ிருக்கின்றோர.் 

❖ இை்முடறயில் சிை்சிெோஸ் வரலோற்றில் ஒரு கிரோண்ை் ஸ்லோை் பைன்னிஸ் தெோை்டியின் 

கோலிறுதிக்குள் நுடழந்த முதல் கிரீஸ் வீரரோகியுள்ளோர.் 

ரசன்றன ஓபன் சரவ்பதச கிராண்ட் மாஸ்டர் சதுரங்கப் த ாட்டி 

❖ ரஷ்யோவின் கிராண்ட் மாஸ்டர ்தைக்சிை் லுதகோவ்ஸ்கோறயத் ததோற்கடித்து ஜோரஜ்ியோவின் 

பலவன் ென்சுடலயோ 11-வது பசன்டன ஓென் சரவ்ததச கிரோண்ை் ைோஸ்ைர ் சதுரங்கெ் 

தெோை்டித ்பதோைடர பவன்றோர.் 

❖ இது பைல்லியில் இரண்டு வோரங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற பைல்லி ஓென் தெோை்டியில் 

பவன்ற பலவனின் இரண்ைோவது அடுத்தடுத்த பவற்றியோகுை். 

❖ தமிழ்நோை்டின் M. பிரதனஷ் தனது முதல் சரவ்ததச ைோஸ்ைரக்்கோன நிடலடய இந்த 

தெோை்டியின் தெோது பெற்றோர.் 

ஆஸ்திபரலிய ஓபன் 2019 

❖ 4 கிரோண்ை் ஸ்லோை் பைன்னிஸ் தெோை்டிகளில் முதலோவதோன ஆஸ்திதரலிய ஓென் 

ஆஸ்திதரலியோவின் பைல்பெரன்ில் முடிவுற்றது. 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டில் நடைபெற்ற ஆஸ்திதரலிய ஓென் பைன்னிஸ் பபாட்டியில் பவற்றி 

பெற்றவரக்ள் பின்வருமாறு: 

பிரிவு ரவற்றியாளரக்ள் 

➢ ஆண்கள் ஒற்டறயர ்பிரிவு தநோவோக் தஜோதகோவிக் (பசரப்ியோ) 

➢ பெண்கள் ஒற்டறயர ்பிரிவு தநோமி ஓஸோகோ ஆெ் (ஜெ்ெோன்) 

➢ ஆண்கள் இரைட்ையர ்பிரிவு பியரி – ஹீபகஸ் பைரப்ெரிை் ைற்றுை் 

நிக்தகோலஸ் ைகூை் (பிரோன்ஸ்) 

➢ பெண்கள் இரைட்ையர ்பிரிவு சைந்தோ ஸ்படாசூர ் (ஆஸ்திதரலியோ) 

ைற்றுை் சோங் சுயோய் (சீனோ) 

➢ கலெ்பு இரைட்ையர ் ெரத்ெோரோ கிதரஜிதகோவோ (பசக் 
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குடியரசு) ைற்றுை் ரோஜீவ் ரோை் 

(அபைரிக்கோ) 

❖ ஆஸ்திதரலிய ஓெனில் 7 ெை்ைங்கடள பவன்ற முதலோவது நெரோக பசரப்ியோடவச ்தசரந்்த 

தநோவோக் தஜோதகோவிக் உருபவடுதத்ுள்ளோர.் 

 

❖ ஆஸ்திதரலிய ஓென் பைன்னிஸ் தெோை்டிடயத் தவிர பிபரஞ்சு ஓென், விை்பிள்ைன் ைற்றுை் 

அபைரிக்க ஓென் ஆகியடவ இதர கிரோண்ை் ஸ்லோை் பைன்னிஸ் தெோை்டிகளோகுை். 

இந்பதாபனசியா மாஸ்டரஸ்் பட்டம் 2019 

❖ அலுவல்பூரவ்ைோக டைைோைச்ு இந்ததோதனசியோ ைோஸ்ைரஸ்் 2019 என்றறியெ்ெடுை் 

பூெ்ெந்தோை்ை தெோை்டித ் பதோைரோன இந்ததோதனசியோ ைோஸ்ைரஸ்் 2019 ெை்ைை் ஆனது 

இந்ததோதனசியோவின் ஜகரத்்தோவில் நடைபெற்றது. 

❖ இந்த தெோை்டியோனது உலக பூெ்ெந்தோை்ை கூை்ைடைெ்பின் அங்கீகோரத்துைன் 

இந்ததோதனசியோவின் பூெ்ெந்தோை்ை சங்கத்தோல் ஏற்ெோடு பசய்யெ்ெைை்து.  

❖ இந்தியோவில் சோய்னோ பநை்வோல் ைகளிரக்்கோன ஒற்டறயரக்்கோன பிரிவில் தனது முதல் 

இந்ததோதனசிய ைோஸ்ைரஸ்் ெை்ைதட்த ஸ்பெயினின் கதரோலினோ ைரின் கோயத்தின் 

கோரணைோக இறுதிெ் தெோை்டியில் பவளிதயறியதோல் பவன்றோர.் 

❖ உலகின் முதலிைத்தில் உள்ள ஆைை்க்கோரரோன ஜெ்ெோனின் பகன்தைோ தைோதைோைோடவ 

வீழ்த்தி பைன்ைோரக்்கின் ஆண்ைரஸ்் அன்ைன்பசன் தனது முதலோவது இந்ததோதனசிய 

ைோஸ்ைர ்ெை்ைத்டத நவன்றார.் பமலும்  

o ஆைவர ்இரைட்ையர ்பிரிவில் – ைோரக்ஸ் பெரன்ோல்டி கிதிதயோன் & பகவின் சஞ்சயோ 

(இந்ததோதனசியோ), 

o பெண்கள் இரைட்ையர ் பிரிவில் – அயகோ தகோைோஷி & மிசோகி ைோைச்ூை்தைோதைோ 

(ஜெ்ெோன்), 

o கலெ்பு இரைட்ையர ்பிரிவில் – பஜங் சியோவி & ஹீவோங் யோகியோங் (சீனோ)  

ஆகிபயாரும் பட்டம் நவன்றனர.்  
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முக்கிய தினங்கள் 

DRDO தினம் - ஜனவரி 01 

❖ ெோதுகோெ்பு ஆரோய்சச்ி ைற்றுை் தைை்ெோைட்ு அடைெ்ெோனது நோடு முழுவதுை் உள்ள அதன் 

ஆய்வகங்கள் ைற்றுை் நிறுவனங்களில் ஜனவரி 01 ஆை் நோள் தனது ெிறுவன தினத்டதக் 

பகோண்ைோடியது. 

❖ இந்த DRDO அடைெ்ெோனது ொடற்ட ஏவுகடணகள், தரைோரக்ள், தசோனோரக்ள் ைற்றுை் 

நீரம்ூழ்கி ஏவுகடணகள் ைற்றுை் ெல பாதுகாப்பு அடைெ்புகள் ஆகியவற்றில் தன்னிடறவு 

அடைந்ததோக ைோற்றியுள்ளது. 

உலக பிசரய்லி தினம்- ஜனவரி 04 

❖ ஐ.நோ. சடெயோனது முதல் அலுவல் பூரவ்ைோன 

உலக பிபரய்லி தினத்திடன 2019 ஜனவரி 04 

ஆை் நோள் அனுசரித்தது. 

❖ கண்ெோரட்வ குடறெோடு உள்ளவரக்ளுக்கோக 

பிபரய்லி முடறடயக் கண்ைறிந்தவரோன 

லூயிஸ் பிபரய்லியின் பிறந்த நோளிடன 

நிடனவு கூறுை் விதைோக இத்தினை் 

அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ இது சில வடகயோன கிை்ைப்ெோரட்வ அல்லது 

தூரெ்ெோரட்வடயக் பகோண்ை ஏறக்குடறய 1.3 

பில்லியன் ைக்களுக்கு பிபரய்லியின் 

முக்கியதத்ுவை் ெற்றிய விழிெ்புணரட்வ ஏற்ெடுதத்ுவதற்கோக அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ லூயிஸ் பிபரய்லி, 1809 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 04 அன்று பிரோன்ஸில் பிறந்தார.் இவர ்தனது 

3-வது வயதில் கண் ெோரட்வடய இழந்தோர.் 

பாரதீய பிரவாசி தினம் / ரவளிநாட்டு இந்தியர் தினம் – ஜனவரி 09 

❖ பவளிநோைட்ு இந்தியர ் தினை் அல்லது ெோரதீய பிரவாசி தினை் ஒவ்பவோரு இரு 

வருைதத்ிற்கு ஒரு முடறயுை் ஜனவரி 09-ை் தததியன்று அனுசரிக்கெ்ெடுகின்றது. 
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❖ இது இந்தியோவின் வளரச்ச்ியில் பவளிநோைட்ு இந்திய வோழ் சமூகத்தின் ெங்களிெ்டெக் 

குறிக்கின்றது. 

❖ 1915 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 09-ை் தததி பதன் ஆெ்பிரிக்கோவில் இருந்து இந்தியோவிற்கு 

ைகோத்ைோ கோந்தி வந்தோர.் தைலுை் இந்திய சுதந்திரெ் தெோரோை்ைத்டதத ்தடலடை தோங்கிய 

மிகெ்பெரிய நெரோனோர.் 

❖ முன்னதோக 2015-ை் ஆண்டு வடர, இது ஒவ்பவோரு ஆண்டுை் அனுசரிக்கெ்ெைை்து. ஆனோல் 

தற்தெோது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுடற அனுசரிக்கெ்ெடுகின்றது. 

உலக இந்தி தினம் – ஜனவரி 10 

❖ ஒவ்பவோரு வருைமுை் ஜனவரி 10-ை் தததி உலக இந்தி தினை் அனுசரிக்கெ்ெடுகின்றது. 

❖ இது 1975-ை் ஆண்டு அெ்தெோடதய பிரதைர ் இந்திரோ கோந்தியோல் துவக்கி டவக்கெ்ெைட்ு 

நைத்தெ்ெை்ை முதலோவது உலக இந்தி ைோநோை்டின் ஆண்டு விழோவாக 

அனுசரிக்கெ்ெடுகின்றது.  

❖ உலக இந்தி தினத்தின் முக்கிய தநோக்கை் உலகளோவிய அளவில் இெ்தி பைோழிடய 

தைை்ெடுதத்ுவதோகுை். 

❖ ஒவ்பவோரு ஆண்டுை் பசெ்ைை்ெர ்14ை் தததியன்று அனுசரிக்கெ்ெடுை் ததசிய இந்தி தினை் 

என்ெது ததவநோகரி எழுதத்ு வடிவில் இந்தி பைோழிடய அலுவல் பைோழியோக ஏற்றுக் 

பகோள்ளெ்ெை்ைடதக் குறிக்கின்றது. 

❖ உலக இந்தி ைோநோடு 2006 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 10-ை் தததி முதன்முதலோக நைத்தெ்ெைட்து. 

ததசிய இளளஞர் தினம் - ஜனவரி 12 

❖ பதசிய இறளஞர ் தினம் ஒவ்நவாரு வருடமும் ஜனவரி 12-ம் பததி இெ்தியா முழுவதும் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இத்தினம் சுவாமி விபவகானெ்தர ் நஜயெ்தி எனப்படும் விபவகானெ்தரின் பிறெ்த தின 

ஆண்டு விழாவிறனக் குறிக்கின்றது. 
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❖ காலம் முழுவதும் எெ்த ததத்ுவத்திற்காகவும், நகாள்றககளுக்காகவும் விபவகானெ்தர ்

பாடுபட்டாபரா அவரது அெ்த ததத்ுவம் இெ்திய இறளஞரக்ளுக்கு ஒரு மிகப் நபரிய 

உத்பவகத்திற்கான சிறெ்த மூலமாக அறமயும் என 1984-ம் ஆண்டில் அரசு கூறியது. 

❖ 1985-ம் ஆண்டிலிருெ்து விபவகானெ்தரின் பிறெ்த தினம் பதசிய இறளஞர ் தினமாக 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது.  

இந்திய ராணுவ தினம் - ஜனவரி 15 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 15-ை் தததியன்று இந்திய ரோணுவை் தனது 71வது ரோணுவ 

தினத்டதக் பகோண்ைோடியது. 

❖ ஒவ்பவோரு வருைமுை் இந்திய இரோணுவை் ஜனவரி 15-ை் தததிடய ரோணுவ தினைோக 

அனுசரிக்கின்றது. பஜனரல் (பின்னோளில் பீல்டு ைோரஷ்ல்) K.M. கரியெ்ெோ 1949-ை் ஆண்டில் 

கடைசியோன பிரிை்டிஷ் தடலடை ெடைத் தளெதியோன பஜனரல் சர ் F.R.R. ெக்சர ்

என்ெவரிைமிருந்து ரோணுவத்திற்கோன தடலடை கைட்ுெ்ெோைட்ைெ் பெற்ற தினத்டதக் 

குறிெ்ெதற்கோக இந்திய இரோணுவை் அதடன ரோணுவ தினைோக அனுசரிக்கின்றது.  

❖ சுதந்திரத்திற்குெ் பிறகோன இந்திய ரோணுவத்தின் முதல் தடலடை ெடைத ் தளெதி 

பஜனரல் கரியெ்ெோ ஆவோர.் 

47வது மாநில தினம் – ஜனவரி 21 

❖ ைணிெ்பூர,் தைகோலயோ மற்றும் திரிபுரோ ஆகிய ைோநிலங்கள் தங்கள் 47வது ைோநில 

தினத்டத 2019 ஜனவரி 21 அன்று பகோண்ைோடின. 

❖ 1972 ஆை் ஆண்டு இதத நோளில் வைகிழக்குப் பிரோந்திய (ைறுசீரடைெ்பு) சை்ைை் 1971-ன்ெடி 

இந்த 3 ைோநிலங்களுை் முழுடையோன ைோநிலங்களோக ைோறின. 
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❖ முந்டதய சுததச அரசுகளோன திரிபுரோ ைற்றுை் ைணிெ்பூர ் ஆகியடவ 1949 ஆை் ஆண்டு 

இந்தியோவில் இடணந்தன. 

❖ தைகோலயோவோனது முழு ைோநிலைோக ைோறுவதற்கு முன்னர ் அசோை் ைோநிலத்தின் ஒரு 

ெகுதியோக இருந்தது. 

பதசிய ரபண் குழந்றதகள் தினம்  - ஜனவரி 24 

❖ பெண் குழந்டதகளின் தைை்ெோை்டிடன ஊக்குவிெ்ெதற்கோகவுை் குழந்டதப் ெோலின விகித 

நிடலகள் குறித்த விழிெ்புணரட்வ ஏற்ெடுதத்ுவதற்கோகவுை் இந்தியோவில் ஜனவரி 24 ஆை் 

தததி ததசிய பெண் குழந்டதகள் தினை் அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது. 

 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டின் ததசிய பெண் குழந்டதகள் தினத்தின் கருதத்ுருவோனது, "எதிரக்ோல 

வோழ்க்டகக்கோக பெண்களுக்கு அதிகோரைளித்தல்" என்ெதோகுை். 

❖ இத்தினத்தின் கடைபிடிெ்ெோனது இந்தியோவில் குடறந்துவருை் ெோலின விகிதை், பெண் 

சிசுக் பகோடல, குழந்டதத ் திருைணை், ெோலின சைமின்டை, ெோகுெோடு தெோன்ற 

பெண்களுக்கு ஏற்ெடுை் முக்கியைோன பிரசச்டனகளின் மீது கவனத்டத பசலுதத்ுகிறது. 

❖ ைத்திய பெண்கள் ைற்றுை் குழந்டதகள் நல அடைசச்கைோனது, இதத நோளில் "தெை்டி 
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ெசச்ோதவோ தெை்டி ெதோதவோ" திை்ைத்தின் நிடனவு தினத்டதக் கடைபிடித்தது. 

சரவ்பதச கல்விக்கான தினம் – ஜனவரி 24 

❖ உலகை் முழுவதிலுை் ஜனவரி 24-ை் தததி சரவ்ததச கல்விக்கோன தினைோக 

அனுசரிக்கெ்ெடுகின்றது. 

❖ 2018 ஆை் ஆண்டு டிசை்ெர ்03-ை் தததியன்று ஐக்கிய நோடுகள் பெோதுச ்சடெயோனது அடைதி 

ைற்றுை் வளரச்ச்ிக்கோக கல்வியின் ெங்களிெ்டெ ைதிெ்புக் கூைட்ுை் வடகயில் ஜனவரி 24-ை் 

தததிடய சரவ்ததச கல்விக்கோன தினைோக அனுசரிக்க முடிபவடுத்தது. 

❖ கல்விக்கோன உரிடை சரவ்ததச ைனித உரிடைகள் பிரகைனத்தின் விதி 26-ல் 

குறிெ்பிைெ்ெை்டிருக்கின்றது. 

பதசிய வாக்காளரக்ள் தினம் 2019 - ஜனவரி 25 

❖ ததரத்ல் பசயல்ெோடுகளில் குடிைக்களின் ெங்தகற்டெ அதிகரிக்கச ் பசய்வதற்கோக 2019 

ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 25 ஆை் தததி 9வது ததசிய வோக்கோளரக்ள் தினத்டத இந்தியோ 

அனுசரித்தது. 

 

❖ இந்த ஆண்டிற்கோன ததசிய வோக்கோளரக்ள் தினத்தின் கருதத்ுருவோனது, "எந்தபவோரு 

வோக்காளருை் விடுெைட்ுவிைோைல் அடனவடரயுை் உள்ளைக்குதல்" என்ெதோகுை். 

❖ 1950 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 25 ஆை் தததி இந்திய ததரத்ல் ஆடணயை் உருவோக்கெ்ெை்ைடத 

நிடனவு கூரவ்தற்கோக 2011 ஆை் ஆண்டு முதல் ஒவ்பவோரு ஆண்டுை் நோபைங்கிலுை் ததசிய 

வோக்கோளரக்ள் தினை் அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது. 

சரவ்பதச இனப் படுரகாறல நிறனவு தினம் – ஜனவரி 27 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 27 ஆை் தததி உலகை் முழுவதுை் சரவ்ததச இனெ் ெடுபகோடல 

நிடனவு தினை் அனுசரிக்கெ்ெை்ைது. 



•   
•    
 
 
 
 

155 
 

  

❖ இரண்ைோை் உலகெ்தெோரின் தெோது ஏற்ெை்ை இனெ் ெடுபகோடலறய இத்தினை் நிடனவு 

கூரக்ிறது.  

❖ 2005 ஆை் ஆண்டு நவை்ெர ் 01 அன்று 

நடைபெற்ற 42-வது முழுடையோன 

அைரவ்ின்தெோது ஐக்கிய நோடுகள் பெோதுச ்

சடெயினோல் நிடறதவற்றெ்ெைட்ுள்ள ஒரு 

தீரை்ோனத்தின் மூலை் ஜனவரி 27 ஆை் தததி 

சரவ்ததச இனெ் ெடுபகோடல நிடனவு 

தினைோக அனுசரிக்கெ்ெை்ைது. 

❖ 1945 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 27 ஆை் தததி 

மிகெ்பெரியதான ொஜிகள் குவிப்பு மற்றும் மரண முகாமான அஸ்விைஸ்் பிரப்கனு 

ெகுதியானது சிவெ்பு இரோணுவத்தோல் விடுவிக்கெ்ெைை்து. 

உலக ரதாழுபநாய் தினம் – ஜனவரி மாதத்தின் கறடசி ஞாயிற்றுக் கிழறம 

❖ சரவ்ததச அளவில் ைன்சன் தநோய் அல்லது பதோழுதநோய் குறிதத்ு பெோது ைக்களிைை் 

விழிெ்புணரட்வ அதிகரிெ்ெதற்கோக ஒவ்பவோரு ஆண்டின் கடைசி ஞோயிற்றுக்கிழடையும் 

உலக பதோழுதநோய் தினமாக அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டில் உலக பதோழுதநோய் தினை் ஜனவரி 27 ஆை் தததி நிகழ்ந்தது. தைலுை் 

இத்தினை் இந்தியோவில் ஜனவரி 30 (ைகோத்ைோ கோந்தியின் நிடனவு தினை்) அன்று 

அனுசரிக்கெ்ெைவிருக்கிறது.  

❖ இந்த ஆண்டின் இத்தினைோனது குழந்டதகளில் பதோழுதநோய் பதோைரெ்ோன 

குடறெோடுகளற்ற (சுழியை்) இலக்கின் மீது கவனத்டதச ்பசலுத்துகிறது. 

❖ மிகக் பகோடுடை வோய்ந்த பழடையோன இந்த தநோய் குறிதத்ு சரவ்ததச அளவில் 

விழிெ்புணரவ்ு ஏற்ெடுத்துை் இந்த தினைோனது 1954 ஆை் ஆண்டு பிபரஞ்சு நோைட்ைச ்தசரந்்த 

பகோடையோளர ்ைற்றுை் எழுத்தோளரோன தரோல் பூலதரோ என்ெவரோல் ஏற்ெடுத்தெ்ெை்ைது. 

குடியரசு தினம் – ஜனவரி 26 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 26 ஆை் தததி இந்தியோ தனது 70-வது குடியரசு தினத்டதக் 

பகோண்ைோடியது. 

❖ இந்த தினைோனது இந்திய அரசியலடைெ்புச ்சைை்ை் நடைமுடறக்கு வந்த தினைோன 1950 

ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 26 ஆை் தததிடய பகௌரவிக்கிறது. இது இந்தியோவின் ஆளுை் 

ஆவணைோக இருெ்த இந்திய அரசுச ்சை்ைை் 1935-ஐ ைோற்றியது. 

❖ இந்தியோவின் 70-வது குடியரசின் தடலடை விருந்தினர ் பதன் ஆெ்பிரிக்கோவின் அதிெர ்

சிரில் ரைதெோஸோ ஆவோர.் 

❖ குடியரசு தினத்தின் தடலடை விருந்தினரோக பதன் ஆெ்பிரிக்க அதிெர ்ெங்தகற்ெது இது 

இரண்ைோவது முடறயோகுை். 

❖ இதற்கு முன் 1995 ஆை் ஆண்டில் ைடறந்த பநல்சன் ைண்தைலோ குடியரசு தினத்தின் சிறெ்பு 

விருந்தினரோகப் ெங்தகற்றோர.் 
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குடியரசு தினம் - முதன்றமகள் 

❖ இந்திய ததசிய இரோணுவத்தின் முன்னோள் வீரரக்ளான 

o ெரைோனந்த் 

o லோல்டி ரோை் 

o ஹீரோ சிங் 

o ெை்ைோல் 

ஆகிபயார ் "முன்னோள் இரோணுவ வீரரக்ள் : ததச வளரச்ச்ியின் உந்து சக்திகள்" என்ற 

கருதத்ுருவுைன் ெங்தகற்றனர.் 90 வயடத நிரை்பிய இவரக்ள் அடனவருை் குடியரசு தின 

அணி வகுெ்பில் முதன்முடறயோக கலந்து பகோண்ைனர.் 

❖ இந்திய வரலோற்றில் முதன்முடறயோக தளெதி குஷ்பு கன்வோர ் தடலடையிலோன "நோரி 

சக்தி" என்ற அடனத்து ைகளிர ் ெடைெ் பிரிவோனது அஸ்ஸோை் ெடைெ்பிரிவு 

அணிவகுெ்ெோக கோை்சிெ்ெடுத்தெ்ெை்ைது. 

❖ குடியரசு தின அணிவகுெ்பில் அடனதத்ு ஆண்கள் இரோணுவ ெடைெ்பிரிடவ வழி நைத்திய 

முதலோவது பெண் அதிகோரியோக பலெ்டினன்ை் ெோவனோ கஸ்தூரி உருபவடுதத்ுள்ளோர.் 

❖ சமிக்டஞ ெடைெ் பிரிடவச ் தசரந்்த தகெ்ைன் சிக்கோ சூரோெோய் இரு சக்கர வோகன 

சோகசங்கடள நிகழ்த்திய முதலோவது பெண் வீரரோக உருபவடுதத்ுள்ளோர.் தைலுை் அவர ்

தனது ஆண்கள் அணியினருைன் தைர ் பைவில் அணியிலும் ஒரு ெகுதியோக 

இடணந்துள்ளோர.் 

❖ குடியரசு தின அணிவகுெ்பின் தெோது முதன்முடறயோக, பஜை ்எரிபெோருள் ைற்றுை் உயிரி 

எரிபெோருள் கலடவகடளெ் ெயன்ெடுத்தி இந்திய விைோனெ் ெடை விைோன சோகங்கடள 

நிகழ்த்தியது. 
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சரவ்பதச சுங்க தினம் - ஜனவரி 26 

❖ உலக சுங்க அடைெ்பின் முதல் ைோநோைட்ை நிடனவு கூறுை் வடகயில் ஒவ்பவோரு 

ஆண்டுை் ஜனவரி 26 ஆை் நோள் சரவ்ததச சுங்க தினமாக அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ இந்த தினைோனது எல்டலெ் ெோதுகோெ்பில் சுங்க அதிகோரிகள் ைற்றுை் நிறுவனங்கள் 

ஆகிதயோரின் பங்களிப்பிறன அங்கீகரிக்கின்றது. 

 

❖ இவ்வோண்டின் சரவ்ததச சுங்க தினைோனது "தடையற்ற வரத்்தகை், சுற்றுலோ ைற்றுை் 

தெோக்குவரதத்ு ஆகியவற்றிற்கோக சிறெ்ெோன எல்டலகள்" எனுை் முழக்கத்துைன் 

பகோண்ைோைெ்ெைை்து. 

தரவு பாதுகாப்புத் தினம் – ஜனவரி 28 

❖ தரவு தனியுரிடை தினை் என அறியெ்ெடுை் தரவு ெோதுகோெ்புத் தினைோனது 

விழிெ்புணரட்வ அதிகரிக்கவுை் தனியுரிடை ைற்றுை் தரவு ெோதுகோெ்டெ ஊக்குவிக்கவுை் 

உலகின் சில ெகுதிகளில் ஜனவரி 28 அன்று அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது. 

❖ இந்த நிகழ்வோனது 2007 ஜனவரி 28 அன்று ஐதரோெ்பிய தரவு ெோதுகோெ்புத் தினைோக 

ஐதரோெ்பிய ைன்றத்தோல் முதன்முடறயோக அனுசரிக்கெ்ெைை்து. 

❖ தற்தெோது இந்த தினைோனது 47 ஐதரோெ்பிய நோடுகள், அபைரிக்கோ, இஸ்தரல் ைற்றுை் கனைோ 
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ஆகிய நோடுகளில் வருைோந்திர தினமாக அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது. 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

தினு ரன்தீவிற்கு வாழ்நாள் சாதறனயாளர் விருது 

❖ மூத்த ஊைகவியலோளரோன தினு ரன்தீவிற்கு அவரின் வோழ்நோள் முழுவதுைோன 

ெத்திரிக்டககளுக்கோன ெங்களிெ்பிற்கோக வோழ்நோள் சோதடனயோளர ் விருது 

வழங்கெ்ெைட்ுள்ளது. இவர ் 1956 ஆை் ஆண்டு தனது ெத்திரிக்டகயோளர ் ெணிடயத் 

பதோைங்கினோர.் 

❖ இந்த விருதோனது ைகோரோஷ்டிரோ சை்ைசடெ ைற்றுை் பசயலகை் ஆகியவற்றில் ெணிபுரியுை் 

ெத்திரிக்டகயோளரக்ளின் சங்கைோன ைந்திரோலயோ ைற்றுை் விதிைண்ைல் வோரத்கோர ்

சங்கம் என்ற அறமப்பால்  வழங்கெ்ெைை்து. 

பகபலா இந்தியா இறளஞர் விறளயாட்டுகள் - 2வது பதிப்பு 

❖ புதனயில் உள்ள ெதலவதி விடளயோைட்ு அரங்கில் 18 பவவ்தவறு பிரிவுகளில் பல 

விடளயோைட்ுக்கடள உள்ளைக்கிய தகதலோ இந்தியோ இடளஞர ்விறளயாடட்ுகளின் 2-வது 

ெதிெ்டெ ைகோரோஷ்டிரோ நைத்தவுள்ளது. 

❖ இெ்த பகபலா இெ்தியா இறளஞர ் விறளயாடட்ுகள் ஆனது இந்தியோவில் விடளயோைட்ு 

தைை்ெோை்டிற்கோக சீரடைக்கெ்ெைை் ததசியத் திை்ைமான தகதலோ இந்தியோவின் ஒரு 

ெகுதியோகுை். 

கும்ப் ஜிதயாத ான் ரசயலி 

❖ ரிடலயன்ஸ் ஜிதயோ தகவல் பதோைரப்ு நிறுவனைோனது குை்ெ் ஜிதயோதெோன் என்ற 

பசயலிடயத் பதோைங்கியுள்ளது. 

❖ இது பிரயோக்ரோஜ்ஜில் நடைபெறுை் அரத்்த குை்ெ தைளோவின் தெோது கூடுை் 

லைச்க்கணக்கோன ெக்தரக்ளுக்கோக பிரத்திபயகமாக வடிவடைக்கெ்ெைை்து ஆகும். 

❖ இந்த புதிய பசயலியோனது ெயனரக்ள் தங்கள் சுற்றங்கள் மற்றும் ெட்புகளின் மிகச ்

சரியோன இருெ்பிைத்டதக் கண்ைறிவதன் மூலை் தங்கள் சுற்றங்களுக்கு மிக அருகில் 

பயனரக்ள் இருக்க உதவுை் தகோயோ ெோயோ எனுை் சிறெ்ெை்சங்கடளக் பகோண்டுள்ளது. 

கட்டாயம்  ாரக்்க தவண்டிய உலக ் புகழ்ச ற்ற தளங்கள் 

❖ நபல்லாரி மாவட்டத்தில் உள்ள ெம்பி இடிபாடுகள் ெியூயாரக்் றடம்ஸின் “2019ம் 

ஆண்டில் பயணம் நசய்யப்பட பவண்டிய 52 இடங்கள்“ எனும் பட்டியலில் “கட்டாயம் 

பாரக்்க பவண்டிய உலகப் புகழ்நபற்ற தளங்கள்“ எனும் பட்டியலில் 2வது இடத்தில் 

தரவரிறசப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

❖ 16-ம் நூற்றாண்டில் விஜய ெகரப் பபரரசின் கீழ் இெ்ெகரம் ஒரு நசல்வச ்நசழிப்பு மிகுெ்த 

ெகரமாக விளங்கியது. 

❖ கரீபியத் தீவுகளில் ஒன்றும் அநமரிக்க ெிலப்பரப்பபாடு இறணக்கப்படாததுமான 
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பியுரப்டா ரிபகா இப்படட்ியலில் முதலிடத்தில் இருக்கின்றது. 

 

உலகத் தமிழ் மாநாடு 

❖ 10வது உலகத ் தமிழ் மாொடு 2019-ம் ஆண்டு ஜூறல 4-ம் பததி முதல் 7-ம் பததி வறர 

ொன்கு ொடக்ளுக்கு சிகாபகாவில் ெறடநபறும். 

❖ இம்மாொடு 

o தமிழ் ஆராய்சச்ிக்கான சரவ்பதச அறமப்பு, 

o வட அநமரிக்க தமிழ்ச ்சங்கங்களின் கூட்டறமப்பு, 

o சிகாபகா தமிழ்ச ்சங்கம் 

ஆகியவற்றால் ெடத்தப்பட இருக்கின்றது.   

❖ அநமரிக்க மண்ணில் ஒரு உலகத் தமிழ் மாொடு ெடத்தப்பட இருப்பது இதுபவ முதல் 

முறறயாகும். 

❖ சிகாபகா சரவ்பதசக் கருத்தரங்கானது “கீழடி ெம் தாய் மடி” (ெமது தமிழ்த் தாயின் மடி – 

கீழடி அகழாய்வு) என்ற றமயக் கருதத்ுருவுடன் தமிழ் ஆய்வுகளுக்கான கருத்தரங்கின் 

மீது முக்கிய கவனத்றதச ்நசலுதத்ுகிறது. 

❖ பமலும் இம்மாொடு தமிழ் அறிஞர ் பபாதகர ் ஜி.யு. பபாப் என்பவரது 200வது பிறெ்த 

தினத்றத முன்னிடட்ு அவருக்காக அரப்்பணிக்கப்படுகின்றது. 

       பின்னணி 

❖ தனி ொயகம் அடிகளின் முயற்சியில் 1966-ம் ஆண்டில் மபலசியாவில் முதல் தமிழ் மாொடு 

ெடத்தப்படட்து. 

❖ இவற்றில் மூன்று மாொடுகளானது 1968, 1988, 1995 ஆகிய ஆண்டுகளில் தமிழ்ொட்டில் 

ெடத்தப்படட்ன. 

❖ 9வது உலகத ் தமிழ் மாொடு 2015-ம் ஆண்டில் மபலசியாவின் பகாலாலம்பூரில் 
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ெடத்தப்படட்து. 

Official title Host city 
Host 

country 
Year Arranged by 

1st World Tamil 

Conference 

Kuala 

Lumpur  

 Malaysia 1966 Thani Nayagam Adigalar 

2nd World 

Tamil 

Conference 

Chennai   India 1968 M. Bhaktavatsalam and C. N. Annadurai 

3rd World 

Tamil 

Conference 

Paris  France 1970  

4th World 

Tamil 

Conference 

Jaffna  Sri Lanka 1974  

5th World 

Tamil 

Conference 

Madurai   India 1981 M. G. Ramachandran  

6th World 

Tamil 

Conference 

Kuala 

Lumpur  

 Malaysia 1987  

7th World 

Tamil 

Conference 

Port Louis  Mauritius 1989  

8th World 

Tamil 

Conference 

Thanjavur  India 1995 J. Jayalalithaa  

9th World 

Tamil 

Conference 

Kuala 

Lumpur  

 Malaysia 2015  

10th World 

Tamil 

Conference 

Chicago  USA 2019 

International Association for Tamil 

Research, FeTNA & Chicago Tamil 

Sangam 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur
https://en.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://en.wikipedia.org/wiki/Chennai
https://en.wikipedia.org/wiki/India
https://en.wikipedia.org/wiki/M._Bhaktavatsalam
https://en.wikipedia.org/wiki/C._N._Annadurai
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaffna
https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://en.wikipedia.org/wiki/Madurai
https://en.wikipedia.org/wiki/India
https://en.wikipedia.org/wiki/M._G._Ramachandran
https://en.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur
https://en.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://en.wikipedia.org/wiki/Port_Louis
https://en.wikipedia.org/wiki/Mauritius
https://en.wikipedia.org/wiki/Thanjavur
https://en.wikipedia.org/wiki/India
https://en.wikipedia.org/wiki/J._Jayalalithaa
https://en.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur
https://en.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Association_for_Tamil_Research&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Association_for_Tamil_Research&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/FeTNA
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Tamil_Sangam
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Tamil_Sangam
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சதாளலதநாக்கு ்  ாரள்வ 2040 - விமான ் த ாக்குவரத்து 

❖ மத்திய விமானப் பபாக்குவரதத்ு அறமசச்கம் நதாறலபொக்குப் பாரற்வ 2040 என்ற 

ஆவணத்றத நவளியிடட்ு இருக்கின்றது. 

❖ இெ்தியாவில் விமானப் பபாக்குவரதத்ு மூலம் பயணம் நசய்பவரக்ளின் எண்ணிக்றக 

ஆறு மடங்கு அளவில் 1.1 பில்லியன் என்ற அளவிற்கு வளரும் என்றும் 2040-ம் ஆண்டு 

வாக்கில் நசயல்படக் கூடிய விமான ெிறலயங்களின் எண்ணிக்றக ஏறக்குறறய 200 ஆக 

இருக்கும் என்றும் எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

❖ இெ்த ஆவணத்தின் படி, குறறவாக பபாக்குவரதத்ுறடய விமான ெிறலயங்கறள அதன் 

ஆரம்ப ெிறலகளில் பமம்படுத்த முதற்கட்டமாக 2 பில்லியன் அநமரிக்க டாலரக்ள் என்ற 

அளவிற்கு ஒரு கணிசமான நதாறகயுடன் ‘ொப் ெிரம்ாண் ெிதி‘ (Nabh Nirman Fund - NNF) 

என்பறத ஏற்படுத்த அரசு பரிசீலறன நசய்யலாம். 

எரிமறல சிகரங்கள் மீது ஏறிய உலகின் இறளஞர ்

❖ 35 வயதோன ைடலதயற்ற வீரரோன சத்யரூெ் சித்தோந்தோ அண்ைோரட்ிகோ கண்ைத்தின் 

உயரந்்த சிகரைோன சிைல்ீ சிகரத்தின் மீது ஏறியிருக்கின்றோர.் 

 

❖ இதனுைன் இவர ்உலகின் ஏழு உயரைோன எரிைடலச ்சிகரங்கள் மீது ஏறிய உலகின் மிக 

இடளய ைனிதரோக உருபவடுதத்ு உள்ளோர.் 

❖ இவர ்ஆெ்பிரிக்கோவில் கிளிைோஞ்சோதரோ, ஐதரோெ்ெோவில் எல்ெ்ரஸ், அலோஸ்கோவில் பைனோலி 

ைற்றுை் பிரோன்சில் உள்ள ைோன்ை் பிளோங்க் தெோன்ற ெல்தவறு சிகரங்களின் மீது ஏறிய 

சோதடனடய டகவசை் டவத்திருக்கின்றோர.் 

உலக ஆரஞ்சுத் திருவிழா 

❖ 2019 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 18-ை் தததி ஆரஞ்சுகளுக்கான ெகரமான நோக்பூரில் 

முதல்முடறயோக இரண்ைோவது உலக ஆரஞ்சுத் திருவிழோ ஆரை்பித்தது. 

❖ இத்திருவிழோ ஆரஞ்சுெ் ெழங்களின் ஏற்றுைதிடய ஊக்குவிக்குை் வடகயில் அதன் அழகிய 

ததோற்றத்டத அடையோளெ்ெடுத்தி ைதிெ்பு உயரத்்தவும் திை்ைமிடுை். 

❖ இத்திருவிழோ UPL என்ற நிறுவனத்தோல் வழங்கெ்ெைட்ுக் பகோண்டிருக்கின்றது. தைலுை் இது 
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ைகோரோஷ்டிரோ சுற்றுலோத ்துடறயோல் நைத்தெ்ெைட்ுக் பகோண்டிருக்கின்றது. 

கபாடி நடவடிக்றக 

❖ கோரக்ில் தெோருக்குப் பிந்டதய கோலகை்ைத்தில் நைத்தெ்ெைை் கெோடி நைவடிக்டக எனுை் 

பெயரிைெ்ெை்ை ஒரு நைவடிக்டகடய “Line on Fire: Ceasefire Violations and India-Pakistan Escalation 

Dynamics“ எனுை் புத்தகை் பவளிெ்ெடுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த நைவடிக்டகயின் திை்ைைோனது கோஷ்மீருக்குள் ெயங்கரவோத ஊடுருவடலத ்தடுக்குை் 

பெோருைட்ு 2001ம் ஆண்டு பசெ்ைை்ெரில் எல்டலக் கைட்ுெ்ெோைட்ுப் ெகுதியில் 25-30 

ெோகிஸ்தோன் முகோை்கடளக் டகெ்ெற்றுவதோகுை். 

 

❖ இந்த நைவடிக்டகயோனது 9/11 ெயங்கரவோதத் தோக்குதல் ெடவடிக்றகயின் தறலயீட்டின் 

காரணமாகவும் இந்தெ் பிரோந்தியத்தில் அபைரிக்கோவின் தடலடையிலோன 

சுதந்திரத்திடன நீை்டிப்பதற்கான நைவடிக்டக எனும் ெடவடிக்றக பதோைங்கியதோலுை் 

பவளிெ்ெடையோகபவ டகவிைெ்ெைை்து. 

❖ இந்த புத்தகைோனது JNUவின் கல்விெ் தெரோசிரியரோன தைெ்பிதைோன் தஜக்கெ் ஆல் 

எழுதெ்ெை்ைது. 

ரலனின் கிராட் முற்றுறகயின் 75 ஆம் ஆண்டு நிறறவு 

❖ இரண்ைோை் உலகெ் தெோரின் தெோது பஜரை்னியின் நோஜிக்களின் மிகெ்பெரிய இரோணுவ 

அணிவகுெ்பின் மூலை் பலனின்கிரோை் என்றடழக்கெ்ெடுை் பசயின்ை் பீை்ைரஸ்்பெரக்் 

ெகரத்தின் 872 நோைக்ள் முற்றுறகறய முடிவுக்கு நகாண்டு வந்த தினத்தின் 75 ஆை் 

ஆண்டின் நிடறடவ ரஷ்யோ பகோண்ைோடுகிறது. 

❖ பின்னாைக்ளில் பலனின்கிரோை் என்றடழக்கெ்ெடுை் இந்த நகரத்தின் முற்றுடகயோனது 

1944 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 27-ல் தசோவியத்தின் இரோணுவைோனது நோஜிக்கடள 

பவளிதயற்றுை் வடர சுைோர ்2 ½ ஆண்டுகளுக்கு நீடித்தது. 

❖ முன்னோள் தசோவியத ் யூனியன் அரசோனது 1945ல் பலனின்கிரோை்டிற்கு ஆரை்ர ் ஆெ் 



•   
•    
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பலனின் என்ற அங்கீகாரத்றத வழங்கியது. பின்னர ் 1965 ஆை் ஆண்டு தசோவியத் 

யூனியனின் தடலடை நகரத்திற்கு இந்த பெயர ்வழங்கெ்ெை்ைது. 

ஆஸ்திபரலிய தினம் - ஜனவரி 26 

❖ ஆஸ்திதரலிய தினை் என்ெது வருைந்ததோறுை் ஜனவரி 26 அன்று பகோண்ைோைெ்ெடுகின்ற 

அதிகோரெ் பூரவ்ைோன ததசிய தினைோகுை்.  

 

❖ இது 1778 ஆை் ஆண்டு நியூ சவுத ் தவல்ஸில் உள்ள ஜோக்சன் துடறமுகத்திற்கு முதல் 

இங்கிலோந்து கெ்ெல் வந்தடைந்த தினத்தின் நிடனடவக் குறிக்கிறது. 

❖ 1946 ஆை் ஆண்டு ஜனவரி 26 ஆை் நோள் முதல் நோடு முழுவதுை் ஆஸ்திதரலிய தினைோக அரசு 

விடுமுடறயுைன் பகோண்ைோைெ்ெடுகிறது. 
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