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Mrpupau; ciu 

m‹gh®ªj  thrf®fns, 

டி.என்.பி.எஸ்.சி. குரூப் ஒன் தேர்வு சிவில் சர்வீஸ் தேர்வைப்த ால் 

மூன்று கட்ெங்களாக நவெட றும். முேல்நிவைத் தேர்வு, டெயின் தேர்வு 

அடுத்ேோக தநர்முகத் தேர்வு. இந்ே மூன்றுத் தேர்விலும் தேர்ச்சிப் 

ட ற்றால் ெட்டுதெ  ேவியில் அெர முடியும். இதில் ஏோைது ஒரு தேர்வில் 

தேர்ச்சிப் ட றமுடியாெல் த ானால்கூெ, ெறு டியும் முேலில் இருந்து 

இந்ேத் தேர்வை எழுதியாக தைண்டும். முேல்நிவைத் தேர்வில் 200 

வினாக்கள் தகட்கப் டும். இந்ேத் தேர்வுக்கு டொத்ேம் 300 

ெதிப்ட ண்கள். ஒரு தகள்விக்கு ஒன்றவர ெதிப்ட ண்கள் வீேம் 

அளிக்கப் டும். சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுக்கும், இந்ேத் தேர்வுக்கும் ஒதர 

வித்தியாசம் என்னடைன்றால், இந்ேத் தேர்வில் ேைறான தகள்விகளுக்கு 

டநகட்டிவ் ெதிப்ட ண்கள் அளிக்கப் ொது. 

முேலில் டைற்றி ட றுைேற்கு, குறுக்கு ைழி இல்வை என் வே 

நிவனவில் டகாள்ள தைண்டும். தேர்வைக் கண்டு  யப் ெதைா, 

டைறுக்கதைா கூொது. என்னால் நல்ை ெதிப்ட ண் ட ற முடியும் என 

நீங்கள் உங்கவள நம்பினால், கண்டிப் ாக அந்ே எண்ணதெ உங்களுக்கு 

ைழிகாட்டியாக அவெயும்.  டிக்கும் த ாது, குறிப்ட டுத்துக்டகாள்ளும் 

 ழக்கத்வே ைளர்த்துக் டகாள்ளுங்கள். தேர்வு செயத்தில் அவனத்து 

 ாெத்வேயும் திரும்   டிக்க முடியாது. அந்ே ேருணத்தில், குறிப்த டு 

 யன் ேரும். த ாதிய தூக்கம் அைசியம். இரவு முழுைதும், விழித்திருந்து 

 டிப் து ேைறு. உங்கள் மீது நம்பிக்வகதயாடு தேர்வு எழுதுங்கள். நிச்சயம் 

அதிக ெதிப்ட ண் ட றுவீர்கள். 

.        [Ptpjh rPdpthrd; 
     MÁça® 
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nrg;lk;gu; 2019 - el¥ò ãfœÎfŸ 

brŒÂfëš  Ïl«bg‰w  eg®fŸ 

❖ ொக்ெர் பி. தக. மிஸ்ரா பிரதம ெந்திரி நதரந்திர தொடியின் முேன்வெச் 
டசயைாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

❖ பி.தக. சின்கா பிரதம மந்திரி நதரந்திர தொடியின் முேன்வெ ஆதைாசகராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர் 

❖ ஐக்கிய நோடுகள் சணபயின் மபோதுச் மசயலோளர் அன்தொனிதயா குட்தர ஓமன் 
நோட்டின் ஐக்கிய நாடுகள்  வெக்கு ேள தியாக இந்தியோணவச் சோர்ந்த 
அபிஜித் குகா அவர்கணள நியமித்துள்ளோர். 

❖ ஆந்திர மோநிலத்தில் அணமக்கப்பட்டுள்ள தைாக் ஆயுக்ோவில் முேல் 
ேவைைராக திரு. ைட்சுெண டரட்டி நீதியரசர் அவர்கள் 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 

❖ இந்தியோவின் முேல் ட ண் ராணுை அதிகாரியான அஞ்சலி சிங் முதல் 
முணறயோக மவளிநோட்டில் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளோர். இவர் ரஷ்யோவில்  
உள்ள  எம்பசியில் தற்ரபோது  பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளோர் 

❖ விமோனப்பண யின் தற்ரபோணதய துணைத் தணலவர் ராதகஷ் குொர் சிங் 
பதுரியோ அடுத்த விொனப் வெயின் ேவைைராக நியமிக்கப்ப  உள்ளோர். 

❖ மிகப்மபரிய எரிசக்தி நிறுவனமோன என்டிபிசி 5 GW திறன்மகோண்  சூரிய 
ஒளி பூங்கோவிணன குஜராத் ொநிைத்தில் அணமக்க திட் மி ப்பட்டுள்ளது 
இது இந்தியோவிரலரய மிகப்மபரிய சூரிய ஒளி பூங்கோவோக திகழும் 

❖ அருைோச்சல பிரரதசத்தில் இருந்து டைப்டினன்ட் தகனல் ஆக உருடைடுத்ே 
முேல்  ட ண்ெணி  புனங் தொமிங். 

❖ பித க் தேப்ராய் தணலணமயிலோன பிரதம மந்திரியின் ட ாருளாோர 
ஆதைாசவன குழுவை இந்திய அரசு புதுப்பித்து உள்ளது 

❖ பல்ரகரியோit சோர்ந்த மபோருளோதோர ரமணத கிறிஸ்டினா ஜார்ஜ்கிைா 
சர்ைதேச நிதி அவெப்பின் ேவைைராக மபோறுப்ரபற்றுக் மகோண்டுள்ளோர் 

❖ முதல் முணறயோக ேமிழ்நாடு கிரிக்டகட் ைாரிய  ேவைைராக ரூ ா குருநாத் 
ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளோர். இகிரிந்தியோவில் க்மகட்  வோரிய வரலோற்றில் 
ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்  முேல் ட ண்ெணி ஆவோர் 

❖ ஜம்மு ெத்திய  ல்கவைக்கழகம் மற்றும் டி ஆர்  டி  ஓ இருவரும் இணைந்து 
ஜம்மு பகுதியில் “கைாம் டசன்ெர் ஃ ார் சயின்ஸ் அண்ட் 
டெக்னாைஜி“உருைாக்க உள்ளனர் 

❖ சர்ைதேச முட்வெ குழுெத்தின் ேவைைராக ஸ்ரீனிைாசா  ாம் நிறுைனத்தின் 
ேவைவெ இயக்குனர் சுதரஷ் சித்தூரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர் 
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❖ ஏர் ொர்ஷல் ராதகஷ் குொர் சிங்  துரியா இந்திய விொனப் வெயின் 26ஆைது 
ேவைைராக மபோறுப்ரபற்றுக் மகோண் ோர் 

❖ அரிஜித் சிங் அதராரா  இந்திய விொனப் வெயின் புதிய ஏர் ொர்ஷைhக 
நியெனம் மசய்யப்பட்டுள்ளோர். 

 

brŒÂfëš Ïl«bg‰w Ïl§fŸ       

❖ உலக முதல் இளைஞர் மாநாடு செப்டம்பர் ஏழாம் தேேி நியூ 

டெல்லியில் இந்ேிய குடியரசுத் ேலைவரால் சோடங்கப்பட்டுள்ளது. 
❖ இந்தியோவின் முேல் எலிகாப்ெர் ொநாடு உத்ேரகாண்ட் தணலநகரோன 

டெஹ்ராடூன் சாஸ்திரோரா எல்இடிதராம் நண மபற்றது 
❖ 76 டைனிஸ் சர்ைதேச திவரப் ெ விழா இத்ோலியின் டைனிஸpல் 

நண மபற்றது 
❖ 24ைது உைக எரிசக்தி ொநாடு ெற்றும் எட்ொைது ஆசிய எரிசக்தி ைட்ெதெவஜ 

ொநாடு யுஏஇ அபுோபியில் மசப் ம்பர் 9 முதல் 12 வணர நண மபற்றது. 
❖ மத்திய அரசோல் புதியதோக உருவோக்கப்பட்   இந்திய திறன் தெம் ாட்டு  ணி 

முேற்கட்ெ  யிற்சியிவன  வெசூரில் உள்ள நிர்ைாக  யிற்சி நிறுவனத்தில் 
துவக்கியுள்ளது. 

❖ கலோச்சோர உறவுகளுக்கோன இந்திய கவுன்சில் மசப் ம்பர் 17 முதல் 19 வணர 
புதுடெல்லியில் ஐந்ோைது சர்ைதேச ராொயண விழாவிவன ந த்துகிறது 

❖ 2015 காைநிவை ொற்றத்திற்கான  ாரிஸ் உென் டிக்வக ரஷ்யோ 
ஏற்றுக்மகோண்டுள்ளது. ரஷ்ய அதி ர் டிமிட்ரி டெத்ைதேவ் அதற்குரிய 
ஆவைங்களில் ணகமயழுத்திட்டுள்ளோர். 

❖ ஐக்கிய நோடுகளின் காைநிவை ொற்ற ொநாடு 2019  நியூயோர்க்கில் 
நண மபற்றது இதன் முக்கிய தநாக்கம்  ாரிஸ் உென் டிக்வக  
மசயல்படுத்துவது 

❖ பிரதம மந்திரி நரரந்திர ரமோடி, ஐக்கிய நோடுகள் சணப தணலவர் 
அண்தொனிதயா குட்தர ெற்றும் உைகத் ேவைைர்களுென் நியூயார்க் ஐக்கிய 
நாடுகள் அவையில் காந்தி அவெதி வெயத்வே ஆரம்பித்துள்ளோர் 

❖ பயணிகளுக்கு தசவை புரிைதில் சிறந்ே விொன நிவையொக டகாச்சின் 
சர்ைதேச விொன நிவையம் ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளது 

❖ பத்மதோன்பதோம் நூற்றோண்டில் வோழ்ந்த ஈஸ்ைர சந்திர வித்யாசாகர் வோழ்ந்த 
இ த்திணன அவரது நிணனவோலயம் அணமக்க தெற்குைங்க அரசு 
முடிடைடுத்துள்ளது 
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éUJfŸ                                              

❖ gpu];; டிரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா 71வது ஆண்டு மபோதுக்கூட் த்தில் விஜய் 
குொர் தசாப்ரா ேவைைராகவும் வினித் டஜயின் துவணத் ேவைைராகவும் 
ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளனர் 

❖ ஐக்கிய நோடுகளின் உைக ைர்த்ேக வெய சுற்றுைா காடணாளி த ாட்டியில் 
இந்தியாவை சார்ந்ே “தயாகி ஆப் தே ராஷ்டிராக்” சிறந்த கோமைோளிக்கோன 
விருதிணனப் மபற்றுள்ளது 

❖ உத்ேரகாண்ட் ொநில விவசோயியின் வோழ்க்ணகணய வர்ணிக்கும் “தொதி  ாக்” 
என்ற ஆைணப் ெம் ஆஸ்கார் விருதுக்கு பரிந்துணரக்கப்பட்டுள்ளது 

❖ ொக்ெர் கைாம் ஸ்மிரிதி சர்ைதேச விருது 2019  ங்களாதேஷ் பிரேெர் தஷக் 
ஹசீனா அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது 

❖ ைோகி சாண்ெல்  நெனம் உைக கின்னஸ் புத்ேகத்தில் மிகப்மபரிய ைோக்கி 
ந னமோக  இ ம்மபற்றுள்ளது 

❖ ஆஸ்கார் விருதிற்கு இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்ைொன ரன் வீர்சிங் ெற்றும் 
அலியா ட் அைர்களின் “குலி  ாய்”  இ ம்மபற்றுள்ளது 

❖ ஐக்கிய நோடுகள் சணபயில் ந ந்த விழோவில் பில் டெலின்ொ தகட்ஸ் 
 வுண்தெஷன் இன் 2019 ஆம் ஆண்டுக்குரிய குதளா ல் தகால்கீப் ர் விருது 
நரரந்திர ரமோடிக்கு வழங்கப்பட் து 

❖ சர்வரதச அறிக்ணகயின்படி இந்தியா உைக மின்னணு சந்ணதயில் 44-வது 
இ த்திற்கு முன்ரனறி உள்ளது. 

❖ இந்தியோ டுர  பத்திரிணக மசய்தியோளர் காலியா பூரி “இந்திய டசய்தித் 
துவறயில் மிகவும் சக்தி ைாய்ந்ே ட ண்ெணிக்காண விருது” மபற்றுள்ளோர் 

❖ இயற்பியல் விஞ்ஞானி ோணு  த்ெநா ன் “எம்பி பிர்ைா நிவனவு விருது 

2019” அவரது கோஸ்மமோலஜி குறித்த பங்களிப்புக்கோக வழங்கப்பட்டுள்ளது 
❖ மதலுங்கு  ாெகர் தக சிைா டரட்டி  ாெல்களுக்கான உயர்ந்ே விருோன 

“சரஸ்ைதி சம்ென் 2018” வழங்கப்பட்டுள்ளது 
❖ போலிவுட் நடிகரோன அமிோப்  ச்சனுக்கு  சினிொ துவறயில் உயரிய விருோன 

2018 ஆண்டிற்குரிய ோோசாகிப்  ால்தக விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது 
❖ இந்திய அரசு இந்தியாவில் ஒத்துவழப்பு ெற்றும் ஒருவெப் ாடு குறித்ே சர்ோர் 

ைல்ை ாய்  ட்தெல் ட யரில் உயரிய விருது ஒன்றிவன ைழங்குைோக 
தீர்ொனித்துள்ளது. 
 

bghUshjhu ãfœÎfŸ                       

❖ மமக் இன் இந்தியா ேிட்டத்ேின் கீழ் ேயாரிக்கப்பட்ட டமட்ம ா 
 யில்களுக்கான டெட்டிகளை ெி தம மந்திரி நம ந்தி  மமாடி 

மகா ாஷ்டி ா மாநிலம் மும்ளெயில் துவக்கி லவத்துள்ளார். 
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❖ ெஞ்சாப் மதசிய வங்கி.  ஓரியண்ெல் ொங்க் ஆப் காமர்ஸ் மற்றும் 

யுளனடெட் ொங்க் ஆப் இந்தியா உடன் இலைவேற்கு ெம்மேம் 

சேரிவித்துள்ளது 
❖ ஏழாைது ெண்ெை ஒருங்கிவணந்ே ட ாருளாோர கூட்ெவெப்பின் ொநாடு 

ோய்ைாந்து  ாங்காக்கில்  ந ந்தது 
❖ இதில் பத்து ஆசியன் அணமப்பில் உள்ள நோடுகளும் 6 கூட்டு நோடுகளும் 

கலந்து மகோண் ன 
10 ஆசியன் நாடுகள் 

❖ சிங்கப்பூர், தோய்லோந்து, வியட்நோம், புரூணை, கம்ரபோடியோ, இந்ரதோரனசியோ, 
லோரவோஸ், மரலசியோ, மியோன்மர், பிலிப்ணபன்ஸ் 
ஆறு கூட்டு நாடுகள் 
இந்தியா, சீனா,  ஜப் ான், ஆஸ்திதரலியா,  டேன் டகாரியா ெற்றும் 
நியூசிைாந்து 

❖ பிரேெ ெந்திரி நதரந்திர தொடி டுவிட் ர் பக்கத்தில் 50 மில்லியன் நபர்கள் 
பின் மதோ ர்வதோல் உலகத்தில் அதிக நபர்கள் பின்மதோ ரும் தொனால்ட் 
டிரம்ப் ெற்றும்  ராக் ஒ ாொவுக்கு அடுத்து மூன்றாைது இெத்வே 
பிடித்துள்ளோர் 

❖ மசப் ம்பர் 12 2019 அன்று நரரந்திர ரமோடி அவர்கள் கிசான் ெண் ேன் 
தயாஜனா திட்ெத்வே சார்க்கண்ட் ராஞ்சியில் மதோ ங்க உள்ளோர். 

❖ பிரதம மந்திரி நரரந்திர ரமோடி அவர்கள் இந்தியா -தந ால் இண ரய குழாய் 
ைழி ட ட்தராலியம் இணைப்ணப துவங்கியுள்ளோர். இதுரவ டேற்கு 
ஆசியாவில் முேல் எல்வை ோண்டிய குழாய் ைழி ட ட்தராலியம் 
இணைப்போக அணமகிறது. 

❖ மத்திய ரவளோண்ணம அணமச்சகம் ரவளோண்ணமத் துணறக்கோன ‘CHC Farm 
Machinery’ புதிய வகத சி டசயலிவய ஆரம்பித்துள்ளது 

❖ மத்திய அணமச்சரணவ  ாதுகாப்பு டசயைாளர் சஞ்சய் மித்ரா தணலணமயில் 
கோஷ்மீர் இரண்டு யூனியன் பிரரதசமோக பிரிக்கப்பட் ijமதோ ர்ந்து 
அதணன மசயல்படுத்த   மூன்று நபர்கள் அ ங்கிய குழுணவ நியமித்துள்ளது. 

❖ டசப்ெம் ர் ொேம் 12ம் நாள் சர்ைதேச டேற்கு டேற்கு ஒத்துவழப்பு நோளோக 
கருதப்படுகிறது. 

❖ சுைச் இ தசைா 2019 உத்தரப் பிரரதசம் மதுரோ மோவட் த்தில் மசப் ம்பர் 11 
ஆம் ரததி பிரதம மந்திரியோல் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது பிளாஸ்டிக் தைஸ்ட் 
குறித்ே விழிப்புணர்வை டசப்ெம் ர் 11 முேல் அக்தொ ர் 2 தேதி வணர 
ரதசிய அளவில் மகோண்டு மசல்ல ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியோவின் இரண்ொைது தூய்வெயான  குதியாக ெதுவரயில் உள்ள 
மீனாட்சி சுந்ேதரஸ்ைரர் திருக்தகாயில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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❖ மத்திய உள்துணற துணற அணமச்சர் Emergency Response Support System 
(ERSS – Dial 112), ‘E-Beat Book’ System and ‘E-Saathi App’ 
ஆகியவற்றிணன மதோ ங்கி ணவத்தோர்கள். 

❖ ERSS திட்ெம் நிர் யா நிதியின்  கீழ் டசயல் டுத்தும் திட்ெம். 
இத்திட் த்தின் மூலம் மபண்கள் மற்றும் குழந்ணதகள் மீது நண மபறும் 
குற்ற ந வடிக்ணககணள தடுப்பதற்கோகவும் தீர்வு மபறுவதற்கும்  
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ இதன் மூலம் மதோ ர்பு மகோள்ள அணனத்திற்கும் ட ாதுைான “112”  என்ற 
ணகரபசி மசயலியில் பயன்படுத்தும் அணழப்பு எண் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ ‘E-Beat Book’ 
நோட்டில் நண மபறும் அணனத்து குற்ற மசயல்களில் ஈடுபட்டுள்ள 
குற்றவோளிகளின் பதிவுகணள பதிவு மசய்யும் ஒரு மசயலோகும் இதன் மூலம் 
குற்றவோளிகணள எளிதில் அண யோளம் கோைலோம். 

❖ ‘E-Saathi App’ 
இந்த ணகரபசி மசயலி  ஒரு சமூகம் சோர்ந்த மற்றும் கோவல்துணறயு ன் சமூக 
ஒத்துணழப்ரபோடு மசயல்படுத்தப்படும் ஒரு திட் மோகும். இதன் மூலம் 
நோட்டில் உள்ள அணனத்து மக்களுக்கும் மற்றும் முதிரயோர்களுக்கும் 
பயனுள்ளதோக அணமயும் 

❖ இந்தியோவில் பயன்படுத்தப்படும் ஆதோர் ஓட்டுனர் உரிமம் க வுசீட்டு 
மற்றும் வங்கி கைக்குகள் அணனத்ணதயும் ஒருங்கிவணந்ே அட்வெ 2021 
டசன்சஸ் கணக்கின் டி உருவோக்கப்படும் என மத்திய உள்துணற அணமச்சர் 
அறிவித்துள்ளோர்கள். 

❖ கிரிஷி கிசான் ஆப் 
விவசோயத்துக்குத் ரதணவயோன இடுமபோருள்கள் மற்றும் அதிக விணளச்சல் 
தரக்கூடிய இடுமபோருட்கள் கிண க்கும் விவரங்கணள விவசோயிகளுக்கு 
தகவல் அளித்தல் ணகப்ரபசி மசயலின் ரநோக்கம் 

❖ நிதி ஆரயோக் “ ள்ளிக்கல்வி ேரப் ட்டியல்” மவளியிட்டுள்ளது இதில் 
இந்தியோவில் தரமோன கல்வி வழங்கும் 20 மோநிலங்கணள வரிணசப்படுத்தி 
உள்ளது முேலிெத்தில் தகரளா இரண்ொைது ராஜஸ்ோன் மூன்றாைது 
இெத்தில் கர்நாெகாவும் உள்ளது கண சி இ த்தில் ஜம்மு & கஷ்மிர் உள்ளது. 

❖ சிஎஸ்சி  ார்ம் மிஷனரி 
விவசோயிகள் தங்களி ம் உள்ள விைசாய ைாகனங்கவள தேவைக்கு த ாக 
மீதி காைங்களில் ைாெவகக்கு விடுைது குறித்த விவரங்கள் மதரிவிப்பரத 
இந்த மசயலின் ரநோக்கம் 
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éisah£L¢ brŒÂfŸ                      

❖ 2019 யுஎஸ் ஓ ன் ஆண்கள் பிரிவிற்கோன ஒற்ணறயர் பட் த்ணத ரஃத ல் 
நொல் ட ற்றார் அைர் தெனியல் டெத்ைதேவ் ஐ ரதோற்கடித்தோர் 

❖ 2019 ட ண்கள் பிரிவிற்கான யுஎஸ் ஓ ன் ரபோட்டியில் பயன்க 
தஹண்ட்தரஸ்கூ,  டசரீனா வில்லியம்வச தோற்கடித்து சோம்பியன் பட் த்ணத 
மவன்றோர் 

❖ சீனோ பீஜிங்கில் ந ந்த பி ா கூவெப் ந்து உலக ரகோப்ணப ரபோட்டியில் 
ஸ்ட யின் நாடு இரண்ொைது முவறயாக அர்டஜன்டினாவை ரதோற்கடித்து 
தங்கப் பதக்கத்ணத மவன்றுள்ளது 

❖ மபங்களூருணவச் சோர்ந்த  ங்கஜ் அத்ைானி 22-ைது உைக பில்லியர்ட்ஸ் 
த ாட்டியில்  உைகச் சாம்பியன்  ட்ெத்வே மவன்றுள்ளோர் 

❖ 2020 ஒலிம்பிக் த ாட்டியில் கலந்து மகோள்ள முதல் முணறயோக இந்தியோவின் 
ெல்யுத்ே வீரர் விதனஷ் த ாகத் தகுதி மபற்றுள்ளோர் 

❖ விணளயோட்டுத்துணற அணமச்சர் அவர்கள் வருகிற 2024 ெற்றும் 2028 
ந க்கவுள்ள ஒலிம்பிக்கில் கலந்து மகோள்வதற்கோக இந்தியாவில் 20 தேசிய 
திறன் ைளர்க்கும் வெயங்கள் உருைாக்கப் டும் என அறிவித்துள்ளோர் 

❖ உைக ெல்யுத்ே த ாட்டி 2019 இந்தியா  5  ேக்கங்கவள மவன்றுள்ளது.  ஒரு 
nts;sp> 4 ntz;fyk; இதில் இந்தியாவின் ராகுல் ஆைாதர 61 கிதைா 
விவளயாட்டில் மூன்றாம்  ரிசோக ntz;fy பதக்கம் மபற்றோர். 

❖ மல்யுத்த ரபோட்டியில் உலச் சோம்பியனோன தீ க் புனியா  65 கிதைா 
வரிணசயில் உைகின் ேரைரிவசயில் முேல் இெத்வே மபற்றுள்ளோர் 
 

Kf;fpa jpdq;fs;               
❖ டசப்ெம்ெர் 8 நாள் சர்வமதச எழுத்தறிவு தினமாக அனுெரிக்கப்படுகிறது 

❖ முதல்முணறயோக உைக தநாயாளிகள்  ாதுகாப்பு தினொக டசப்ெம் ர் 17 
உைக சுகாோர அவெப்பு அங்கீகரித்துள்ளது 

❖ ஒவ்மவோரு ஆண்டும் டசப்ெம் ர் 21-ஆம் நாள் சர்ைதேச அவெதி தினொக 
அனுசரிக்கப்படுகிறது 

❖ ஒவ்மவோரு ஆண்டும் டசப்ெம் ர் 26ஆம் நாள் உைக கெல்ைழி தினொக 
மகோண் ோ ப்படுகிறது 

❖ டசப்ெம் ர் 27ஆம் நாள் ஒவ்டைாரு ஆண்டும் உைக சுற்றுைா தினொக 
அனுசரிக்கப்படுகிறது 
 

mwptpay; - ghJfhg;G njhlu;ghd nra;jpfs;                            
❖ இந்தியா மற்றும் தாய்லாந்துக்கு இளெமயயான கெற்ெளெ ெயிற்சி 

ோய்ைாந்ேில் உள்ள பாங்காக்கில் நலடசபற்றது. 
சமுத் ாயன் திட்ெம் 2021-22-ல் துவங்கப்பட உள்ளது. 
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❖ கடலுக்கு 6.000 மீட்ெர்  கீமே உள்ை ஆழ்கெல் பற்றிய ஆய்வு நலடசபற 
உள்ளது. 

❖ இந்ேிய விமானப்பலட இந்துஸ்தான் ஏம ாநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் 

கம்டெனியுென் 45 ஆயி ம் மகாடிக்கு 83 இலகு  க மதஜாஸ் 

விமானங்களை ேயாரிக்க உள்ளது. 
❖ இந்தியாவிற்கும் அடமரிக்காவுக்கும் இலடதயயான யுத் அெியாஸ் 2019 

கூட்டு  ாணுவ ெயிற்சி வாஷிங்ெனில் நலடசபற்றது. 
❖ SLINEX 2019’ இந்தியா ெற்றும் இைங்வகக்கான கூட்டு கெற் வெ  யிற்சி 

மசப் ம்பர் மோதத்தில் நண மபற்றது 
❖ இந்திய அரசு புற்றுதநாய் குறித்து ஆய்வு டசய்யவும் அதற்கு அடுத்த 

கட் மோன குைப்படுத்துதல் குறித்து ஆய்வு டசய்ய தேசிய ெரபியல் 
அவெப்பிவன உருைாக்க உள்ளது. 

❖ இந்தியா ெற்றும் ோய்ைாந்து இண ரய 2019 ஆம் ஆண்டின் கூட்டு ராணுை 
 யிற்சி வெத்திரி டசப்ெம் ர் ொேத்தில்  தெகாையாவில்  நண மபற்றது 

❖ இந்திய கப் ற் வெ, சிங்கப்பூர் கப் ற் வெ ெற்றும் ோய்ைாந்து கப் ல் வெ 
ஆகியவை இவணந்து அந்ேொன் த ார்ட் பிதளயரில் டசப்ெம் ர் 16 முேல் 20 
ைவரயிைான  முப்ட ரும் நாடுகளின் கெற் வெ  யிற்சி நவெட ற்றது. 

❖ டி ஆர் டி ஓ புது தில்லிவயச் சார்ந்ே இன்ஸ்டியூட் ஆப் சிஸ்ெம்ஸ்  ஸ்ெடீஸ் 
அண்ட் analyze நிறுைனத்துென் இணைந்து இந்திய கப்பற்பண க்கோன  
புதிய தணலமுணற ரபோருக்கோன சிறந்த மமன்மபோருணள உருவோக்கி 

அளித்துள்ளது. 
❖ இந்திய விமோனப்பண  மற்றும் டிஆர்டிஓ இவணந்து ைான் டைளியில் 

ோக்குேல் நெத்தும் “அஸ்திரா” ஏவுகவண ரசோதணனணய ஒடிசோ 
க ற்கணரயில் ந த்தியது 

❖ இந்தியா ெற்றும் அடெரிக்கா இண ரய முதல் மூன்றுவிதமோன போதுகோப்பு 
பயிற்சிகள் வெகர் ட்ரம்ப் என்ற ட யரில் ஆந்திராவின் விசாகப் ட்டினம் 
ெற்றும் காக்கிநாொவில் நண மபற்றது 

❖ போதுகோப்புத்துணற அணமச்சர் ரோஜ்நோத்சிங் அவர்கள்  இந்திய கெதைார காைல் 
 வெக்கு ஐசிஜிஎஸ் ைராஹா என்ற “ஆப்தசார் ட ட்தரால் ஷிப்” 
அர்ப்பணித்துள்ளோர். 

❖ இந்தியோவின் ஹாப்பியாஸ் சிக்கா என்ற 17 ையது சிறுைனால் 
ேயாரிக்கப் ட்ெ “ராென் சாட் 2” என்ற சிறிய சோட்டிணலட்  NASA –வோல் 
மவற்றிகரமோக விண்ணில் மசலுத்தப்பட் து. இதன் அளவு 4 cm x 4 cm x 4 
cm. 

❖ இந்தியோவும் கஜகஸ்ோன் இவணந்து KAZIND-2019 ராணுைப்  யிற்சி 
உத்ேரகாண்ட் ொநிைம் பித்தோர்கர் எனும் இ த்தில் நண மபறுகிறது. 
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❖ பிப்ரவரி 2020 இல் ந க்க உள்ள பதிரனோரோவது டி ன்ஸ் எக்ஸ்த ா 
டோெர் ான இவணயேளத்திவன “DefEXpo” ரோஜ்நோத்சிங் அவர்கள் துவக்கி 
ணவத்துள்ளோர். 

❖ முதல்முணறயோக ஆஸ்திதரலியாவில் விக்தொரியா ொநிைத்தில் 
டெல்த ார்னில் ஸ்தெட்  ாங்க் ஆப் இந்தியா தனது முதல் கிணளயிணன 
மதோ ங்கியுள்ளது. 
 

Ïju brŒÂfŸ                                     

❖ இந்ேியாவில் BS6  மாசு குலறந்ே வாகனங்கலள முேல்முலறயாக 
அதொக் லைதைண்ட் கம்சபனி ேயாரித்துள்ளது. 

❖ இஸ்ம ாவின் சந்தி யான் 2  விக் ம் டசப்ெம்ெர் 7 ஆம் நாள் நிலவின் 

2.1 கிமலா மீட்ெர் தூ த்தில் இருக்கும் சபாழுது சோடர்பு 
துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

ெந்ேிரயான் 2 விண்கைத்ேின் சமாத்ே எலட 3.8 டன் 

சமாத்ே செைவு 978 தகாடி 
ஒரு ஆர்ெிட்ெர் 
விக் ம் என்ற மலண்ெர் 
ெி க்யான் என்ற ம ாவர் 

❖ தொடி அரசாங்கம் 2.0 முதல் நூறு நோட்கணள குறிக்கும் ைவகயில் “ைளர்ச்சி 
நம்பிக்வக ொற்றம்” என்ற ேவைப்புென் அரியானா தராக் ொக்கில் 
மகோண் ோ ப்பட் து 

❖ வோன்வழி ரபோக்குவரத்ணத கட்டுப்படுத்தும் caukhd விொன தகாபுரம் இந்த 
மோதம் இந்திரா காந்தி சர்ைதேச விொன நிவையத்தில் அணமக்கப்பட்டு 
உள்ளது. 

❖ சூரிய குடும்பத்தில் நீர் உள்ள முதல் தகாைாக K2-18b என்ற ரகோல் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் நீர் உள்ளதோக அறிவியல் 
ஆரோய்ச்சியோளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் எனரவ பூமிக்கு அடுத்ே டியாக 
ெனிேர் ைாழ்ைேற்குத் ேகுதியான தகாைாக இவேக் கருதுகின்றனர். 

❖ நிலத்தடி நீரிணன போதுகோக்கும் மபோருட்டும் அனுமதியின்றி 
உபரயோகிப்பணத தடுப்பது குறித்தும் ரதசிய பசுணம தீர்ப்போயத்தில் ஒரு குழு 
அணமக்கப்பட்டுள்ளது 

❖ பிரதம மந்திரி நரரந்திர ரமோடி அவர்கள் இந்தியோவின் இரண்ொைது 
 ல்முவன ொதிரி சரக்கு முவனெம் ஜார்க்கண்ட் ொநிைத்தில் ராஞ்சியில் 
துைக்கியுள்ளார். இது கங்கா நதியில் ஜல் ொர்க் விகாஸ் திட்ெத்தின் கீழ் 
அணமக்கப்படுகிறது 
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❖ இந்தியாவின் முேல்  ல்முவன ொதிரி சரக்கு முவனெம் ஏற்கனதை உத்ேர 
பிரதேசம் ைாரணாசியில் அணமக்கப்பட்டுள்ளது 

❖ இந்திய திறன்  யிற்சி நிவையம் ெகாராஷ்டிரா ொநிைம் மும்வ யில் அடிக்கல் 
நோட் ப்பட்டுள்ளது 

❖ இந்தியோவின் ஆட்சி மமோழியோக இந்தி அங்கீகரிக்கப் ட்ெ நாளான 
டசப்ெம் ர் 14ஆம் நாள் இந்தி நாளாக  அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ அரசு துணறகளில் இருந்து தகவல்கணளப் மபறுவதற்கோக “ஜன் சுச்னா 
த ார்ட்ெல்” என்ற அவெப்பிவன ராஜஸ்ோன் ொநிை அரசு 
ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்தியோ முழுவதும் 118 புதிய சமூக ைாடனாலி நிவையங்கவள உருவோக்க 
மத்திய அரசு முடிமவடுத்துள்ளது. 

❖ ஜனைரி 2020 முேல் அவனத்து வியா ாரிகளும் ஜிஎஸ்டி உென் ஆோர் 
எண்ணை இணைப்பது  கட் ோயமோக்கப்பட்டுள்ளது 

❖ ொைத்தீவு குடிவெப் ணி  ணியாளர்களுக்கு இந்தியாவில் முதசாரியில்  உள்ள 
 யிற்சி வெயத்தில் சிறப்பு  யிற்சி ைகுப்புகள் நண மபற உள்ளது 

❖ அடெரிக்க அதி ர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் ெற்றும் பிரேெ ெந்திரி நதரந்திர தொடி 
இருைரும் இவணந்ே  ஹவுடி தொடி என்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்துமகோண்டு 
இணைந்து உணரயோற்ற உள்ளனர். 

❖ டசப்ெம் ர் 16 ஆம் நாள் உைக ஓதசான் தினொக அனுசரிக்கப்படுகிறது 
ஓரசோனpல்  ஏற்படும் இழப்ணப போதுகோப்பதற்கோக கண பிடிக்கப்படுகிறது 

❖ இந்தியோவில் முதல்முணறயோக சர்தை ஆப் இந்தியா ேனது ைவர ெ 
கணக்டகடுப்வ  டிதரான் மூைம் மசயல்படுத்த உள்ளது 

❖ மபங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கல்வி நிறுைனத்தில் சுத்ேொன 
நிைக்கரி ஆய்வு ெற்றும்  tளர்ச்சிக்கான தேசிய வெயத்திவன துவங்கியுள்ளது. 

❖ விண்மவளிக்கு மனிதர்கணள அனுப்புவது குறித்த யூென் ஸ்த ஸ் மிஷன் 
அவெப்பிவன ஏற் டுத்ே இஸ்தரா அவெப்பு டிஆர்டிஓ அணமப்பு ன் 
மதோழில்நுட்ப உதவிகணள மபறுவதற்கோன ஒப்பந்தம் ரபோ ப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்திய ே ால் துவற  சர்ைதேச விவரவு ே ால் தசவைவய த ாஸ்னியா, 
ஈகுைொர், பிதரசில், கஜகஸ்ோன், ைெக்கு ொசிதொனியா,  லித்துதைனியா  
நோடுகளுக்கு விரிவுபடுத்தி உள்ளது 

❖ உைகத்ேரம் ைாய்ந்ே தேசிய காைல்துவற  ல்கவைக்கழகம் உத்ேரபிரதேச 
ொநிைம் கிதரட்ெர் டநாய்ொவில்  அணமப்பதோக மத்திய அணமச்சர் அவர்கள் 
அறிவித்துள்ளோர். 

❖ நாஸ்காம் தெட்ொ டசக்யூரிட்டி கவுன்சில் ஆப் இந்தியா ெற்றும் ெத்திய 
அரசின் ேகைல் டோழில்நுட்  அவெச்சகம் ெற்றும் கூகுள் இந்தியா இவணந்து 
டிஜிட்ெல் த டெண்ட் அபியான் திட்ெத்திவன ரதசிய அளவில் 
விழிப்புைர்வு மகோண்டுவர இணைந்து  மசயல்படுகிறது 
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❖ பிரதம மந்திரி நரரந்திர ரமோடி மற்றும் அமமரிக்க அதிபர் ம ோனோல்ட் 
ட்ரம்ப் இருவரும் இணைந்த ‘Howdy Modi: Shared Dreams, Bright 
Futures’. என்ற நிகழ்ச்சி  NRG ஸ்Nlடியம்,  டெக்ஸாஸில் மிகப்மபரிய 
நிகழ்வோக நண மபற்றது 

❖ தீவிரவோதிகணள இனம் காணுேல் ெற்றும் ேடுத்ேல் ட ாருட்டு இந்தியாவில் 
தேசிய உளவு அவெப் ான நட்கிரிட் (NATGRID) அவெப்பு ைருகிற 2020 
ஜனவரி முதல் நண முணறக்கு வரும் 

❖ டசப்ெம் ர் 24ஆம் நாள் குடியரசுத் ேவைைர் இந்தியாவில் ஆறாைது  இந்திய 
நீர் ைாரத்திவன துைக்கிவைத்ோர். இேன் கருத்துரு நீர் ஒத்துவழப்பு 21ஆம் 
நூற்றாண்டில் எதிர்மகோள்வது 

❖ ஐக்கிய நோடுகளின் தணலணமயகத்தில் இருந்து திரு நதரந்திர தொடி அைர்கள் 
50 கிதைா ைாட் திறனுவெய “காந்தி தசாைார்  ார்க்” துவக்கி ணவத்தோர். 

❖ ஐக்கிய நோடுகளின் உைக காைநிவை டசயல் ாட்டு விருது அடுத்ே 
ேவைமுவறக்கான மின்னணு தசவை புரிந்து ைரும் இன்த ாசிஸ் 
நிறுவனத்திற்கு வழங்க உள்ளது 

❖ மபங்களூரு சர்வரதச விமோன நிணலயம் தனது  50 கிதைா மீட்ெர் விொன 
ைழிப் ாவேவய தேவையற்ற பிளாஸ்டிக்குகவளக் டகாண்டு சாவை அவெக்க 
ெக்களிெமிருந்து தேவையற்ற பிளாஸ்டிக்குகணள நன்மகோண யோக 
மபறுகிறது 

❖ சவுதி அதரபியாவின் அரசர் முேல்முவறயாக சுற்றுைாவுக்கான விசா ைழங்க 
சம்ெதித்துள்ளார் எண்டணய் ைர்த்ேகத்தில் இருந்து ட ாருளாோரத்வே 
ொறுேல் டசய்ைேற்காக இத்தணகய முடிவு எடுத்துள்ளோர் 

❖ ஏர்த ார்ட் அத்ோரிட்டி ஆப் இந்தியா புதியோக ைாட்ெர் ஏதராடிராம் அல்ைது 
கெல் விொனங்கவள முேல் முவறயாக அசாமில் சுற்றுைா ைளர்ச்சிக்காக 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்ே விொனங்கள் பிரம்ெபுத்ரா ெற்றும் உம்ராங்தசா நீர்தேக்க  குதியில் 
பயன்படுத்தப்ப  உள்ளது. 

❖ ஆந்திர அரசு ஒய்எஸ்ஆர் ைாகன மித்ரா திட்ெத்தின் மூைம் ஒவ்டைாரு கார் 
ெற்றும் ஆட்தொ ஓட்டுநர்களுக்கு ஆண்டுக்கு 10,000 தரக்கூடிய 
திட் த்திணன துவக்கி ணவத்துள்ளது. 

*****



gapw;rp                   Kaw;rp                     Nju;r;rp 
jsriasacademy.in 

JSR IAS Academy, East Tambaram, Cell No:7358001586 / 87 Page 15 
 



gapw;rp                   Kaw;rp                     Nju;r;rp 
jsriasacademy.in 

JSR IAS Academy, East Tambaram, Cell No:7358001586 / 87 Page 16 
 

 


