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Mrpupau; ciu 
m‹gh®ªj  thrf®fns, 

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 27 ஆம் தததி, குரூப் 2, குரூப் 2ஏ ஆகிய 

ததர்வுக்கான பாடத்திட்டங்களை மாற்றியளமத்தது. இதற்கு முன்பு முதல்நிளைத் 

ததர்வில் முதல் தாளில் இருந்த சமாழிப்பாடம் நீக்கப்பட்டு சமாழிப்பாடம் 

சபாது அறிவு பகுதியுடன் இளைக்கப்பட்டது.  

முதல்நிடைத் ரதர்வு: 

முதல்நிளைத்ததர்வு பாடத்திட்டத்தில் செளியிடப்பட்ட புதிய 

பாடத்தின்படி, தமிழ்நாட்டின் ெரைாறு, மரபு, பண்பாடு மற்றும் ெமூக அரசியல் 

இயக்கங்கள், தமிழகத்தில் ெைர்ச்சி நிர்ொகம் என்ற தளைப்பின் கீழ் அதிக 

தகள்விகள் தகட்கப்படும். 

முதன்டம ரதர்வு : 

இதுெளரயில் முதன்ளம எழுத்துத் ததர்ொனது ஒதர ததர்ொக, இருந்து 

ெந்தது. தற்தபாது அதளன தாள் 1, தாள் 2 என இரண்டாகப் பிரித்து நடத்தப்படும் 

என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. இெற்றில் தாள் 1 பட்டப்படிப்பில் இருந்து 

பத்தாம் ெகுப்பு தரத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ைது. தாள் 2 பட்டப்படிப்பு தரத்தில் 

உள்ைது. 

தாள் 1 இல் சமாத்தம் 100 மதிப்சபண்களுக்கு தகள்விகள் தகட்கப்படும். 

தமிழிலிருந்து ஆங்கிைத்துக்கு சமாழி சபயர்த்தல் என்ற தளைப்பில் 2 

தகள்விகளும், ஆங்கிைத்தில் இருந்து தமிழுக்கு சமாழி சபயர்த்தல் என்ற 

தளைப்பில் 2 தகள்விகளும் தகட்கப்படும். ஒரு தகள்விக்கு 25 மதிப்சபண்கள் 

என சமாத்தம் 4 தகள்விகளுக்கு 100 மதிப்சபண்கள் நிர்ையம் 

செய்யப்பட்டுள்ைது. இதில் குளறந்தபட்ெம் 25 மதிப்சபண்கள் சபற்றிருக்க 

தெண்டும். 

தாள் 2 தகள்விகள் பட்டப்படிப்பு தரத்தில் தகட்கப்படும். சமாத்தம் 3 

மணி தநரம் ததர்வு நடக்கும். சுருக்கி ெளரதல், சபாருள் உைர்திறன், சுருக்கக் 

குறிப்பிலிருந்து விரிொக்கம் செய்தல், திருக்குறள் சதாடர்பான கட்டுளர 

ெளரதல், கடிதம் ெளரதல் என சமாத்தம் 5 தளைப்புகள் உள்ைது. 

ஒவ்சொன்றில் இருந்தும் 3 தகள்விகள் தகட்கப்படும். ஒவ்சொரு தகள்விக்கும் 

20 மதிப்சபண்கள். ஆக சமாத்தம் 15 தகள்விகளுக்கு 300 மதிப்சபண்களுக்கு 

வினாத்தாள் அளமகிறது. 

        [Ptpjh rPdpthrd; 
     MÁça® 
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 mf;Nlhgu;; 2019 - el¥ò ãfœÎfŸ 

brŒÂfëš  Ïl«bg‰w  eg®fŸ 

❖ பன்னோட்டு நிதி டமயத்தில் பசயல் இயக்குனரோக சுர்ஜித் எஸ். பல்ைோ 
நியமிப்பதற்கு இந்தியாவின் நியமன குழு அங்கீகாரம் அளித்துள்ைது 

❖ இந்தியாவின் ஹர்மன்பிரீட் கவூர் பன்னாட்டு டி20 கிரிக்பகட்டில் முதலில் 

100 விளையாட்டுகளில் விளையாடிய முதல் இந்திய பபண்மணி ஆொர். 

இெர் இந்திய கிரிக்சகட் அணியின் தகப்டனாக உள்ைார். 

❖ அனுப் குமோர் இந்திய அரசின் சட்டத் துடற பசயைோளரோக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ைார் 

❖ மத்திய அரொல் ரே பிஎஸ் சோவுைோ, அடமச்சகத்தின் புதிய கன்ட்ரரோைர் 

பேனரல் ஆப் அக்பகௌன்ட்ஸ் ஆக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

❖ உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சன் ரகோரகோய் ெரும் நெம்பர் 17 இல் ஓய்வு 
பபறுவடத ஒட்டி அடுத்த உச்ெநீதிமன்ற தளைளம நீதிபதியோக எஸ் ஏ  
போபுரட நியமிக்கப்படவுள்ளோர் 

❖ நாொ மூைமாக  ru;tNjr விண்செளி ளமயத்தில்  நடப்பதற்காக கிறிஸ்டினோ 

ரகோச், பேசிக்கோ ரமர். இரண்டு சபண்களை அனுப்பியது அக்ரடோபர் 18 ல் 

இவர்கள் விண்பவளியில் பவற்றிகரமோக உைோ வந்தனர்  

❖ நதரந்திரதமாடி தளைளமயிைான நியமன குழு ரதசிய போதுகோப்பு படடயின் 
புதிய இயக்குனரோக திரு அனுப் குமோர் சிங் ஐபிஎஸ் அெர்கள்  நியமிக்க 
ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ைது 

❖ இந்திய வங்கிகள் குழுமத்தின் தடைவரோக போரத ஸ்ரடட் வங்கியின் ரஜினிஸ் 
குமோர் ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ைார் 

❖ இந்திய அரசு ஆதார் அளமப்பான யூனிக் இபடண்டிஃபிரகஷன் அத்தோரிட்டி 
ஆஃப் இந்தியோ நிறுவனத்தின் தடைடம நிர்வோக அலுவைரோக திரு பங்கஜ் 

குமோர் அெர்களை நியமித்துள்ைது. 

❖ திரு அரவிந்த் சிங் அவர்கள் ஏர்ரபோர்ட் அத்தோரிட்டி ஆஃப் இந்தியோவின் 

தடைவரோக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

❖ சர்வரதச அணு சக்தி அடமப்பின் இயக்குனரோக அர்பேன்டினோடவ ரசர்ந்த 

ரஃரபல் மரியோரனோ குரரோஷி நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.. 

❖ 47 வது உச்ச நீதிமன்ற தடைடம நீதிபதியோக சரத் அரவிந்த் போபுரட 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர். 
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❖ பபல்ஜியம் நோட்டின் முதல் பபண் பிரதம மந்திரியோக ரசோபியோ வில்ரமஷ் 

ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ைார். 

❖ ரோதோகிருஷ்ண மோத்தூர் புதிதோக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ைதோக் யூனியன் 
பிரரதசத்தின் முதல் பைப்டினன்ட் கவர்னரோக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார் 

 

brŒÂfëš Ïl«bg‰w Ïl§fŸ       

❖ ஐம்பதோவது சர்வரதச இந்திய திடரப்பட விழோ நவம்பர் 20 முதல் ரகோவோவில் 

நளடசபற உள்ைது. 

❖ 39 ஆெது உைக புைவர் மோநோடு ஒடிசோவில் கோலிங்கோ இன்ஸ்டியூட் ஆப்  

இண்டஸ்ட்ரியல் படக்னோைஜியில் நளடசபற்றது. 

❖ யுஏஇ அரசு உைக முதல் ஆராய்ச்சி பட்டப்படிப்பிற்கான ஏ ஐ யுனிவர்சிட்டி 
தற்பபோழுது முஹம்மத் பின் சயத் யுனிவர்சிட்டி ஆப் ஆர்ட்டிஃபிஷியல் 

இன்படலிபேன்ஸ் ஆக பபயர் மோற்றம் செய்யப்பட்டுள்ைது. 

❖ இைங்ளக அரசு தற்சபாழுது  ேப்னோ சர்வரதச விமோன நிடையத்டத 

அக்ரடோபர் 17 அன்று பயன்பாட்டிற்கு துெக்கி உள்ைது. 

❖ அணிரசரோ நோடுகளின் கூட்டம் அக்ரடோபர் 25 26 ரததிகளில் அேர்டபேோன் 

போக்குவில் நளடசபற உள்ைது. 

❖ இந்தியாவின் உயரமான பாைம் ரசவோக் ரின்சின் என்ற இடத்தில் 14650 

உயரத்தில் சரயோக் நதி மீது அடமந்துள்ளது இதன் பபயர் “ையன் ஆப் ைடோக்”. 

❖ இரண்டோவது சர்வரதச சூரிய ஒளி சக்தி மோநோடு படல்லியில் நளடசபற 
உள்ைது 

❖ இரண்டோவது சர்வரதச சூரியசக்தி மோநோடு இந்தியோவில் நளடசபற உள்ைது 

 

éUJfŸ                                              

❖ குடியரசுத் தடைவர் விருது 2019 பபறும் முதல் பபண்மணி பமட்ரோஸ் 

இந்தியன் இன்ஸ்டிட் ஆப் படக்னோைஜி சோர்ந்த கவிதோ ரகோபோல். 

❖ 2019 மருத்துவத் துடறக்கோன ரநோபல் விருதுகள் வில்லியம் ஜி ரகலின்., சோர் 

பீட்டர் ரே ரோட்கிளிஃப்., மற்றும்  கிரரக் எல் பசமன்ேோ. அெர்களுக்கு 

ெழங்கப்பட்டது. 
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❖ உைக ரபோட்டியிடும் பட்டியல் 2019 இல் இந்தியா சென்ற ஆண்ளட விட 

இந்த ஆண்டு பின்னுக்கு தள்ளியுள்ைது சென்ற ஆண்டு 2018 -இல் 58 வது 

இடத்தில் இருந்த இந்தியோ இந்த ஆண்டு 68 ஆவது இடத்திற்கு மாறியுள்ைது 

❖ இயற்பியலுக்கோன 2019 ஆம் ஆண்டுக்குரிய ரநோபல் பரிசு ரேம்ஸ் பீபிள் 
மற்றும் டமக்ரகல் ரமயர் மற்றும் டிடியர் ரகோயிரைோஸ் அெர்களுக்கு 

செளிதகாள்கள் பற்றிய ஆய்விற்காக ெழங்கப்பட்டுள்ைது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிற்குரிய ரவதியலுக்கோன ரநோபல் பரிசு ேோன் பி 

ரகோட்எனோஃப்,  எம் ஸ்டோன்லி டவட்டிங்ரஹோம் மற்றும்  அகிரோ ரயோசிரநோ 

அவர்களுக்கு லித்தியம் அயன் ரபட்டரி ெைர்ச்சிக்காக ெழங்கப்பட்டுள்ைது. 

❖ அடமதிக்கோன நூறோவது ரநோபல் விருது எத்திரயோபியோ பிரதம மந்திரி அig 
அகமத் அலிக்கு ெழங்கப்பட்டுள்ைது இெரின் எரித்திரியோ உடன் இருந்த 
பிரச்சடனக்கு தீர்வு கண்டடத பபோருட்டு இவ்விருது ெழங்கப்படுகிறது 

❖ இைக்கியத்திற்கோன 2018 ஆம் ஆண்டுக்குரிய ரநோபல் விருது ரபோைோந்து 

பபண் எழுத்தோளர ; ஒல்கோ ரதோகோரோரசோக் ெழங்கப்பட்டுள்ைது 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டுக்குரிய இைக்கியத்திற்கோன ரநோபல் விருது  ஆஸ்திரியோ 
எழுத்தோளர் பீட்டர்  ஹோண்ட்ரக அெர்களுக்கு ெழங்கப்பட்டுள்ைது 

❖ சுற்றுச்சூழல் ஆர்வைர் சோண்டி பிரசோத் பட் அவர்களுக்கு 2017 and 2018  
ஆண்டிற்குரிய ரதசிய ஒருடமப்போடு விருதோன இந்திரோகோந்தி ரதசிய 

ஒருடமப்போட்டு விருது ெழங்கப்பட்டுள்ைது. 

❖ உைக வங்கியின் அறிக்டகயின்படி பூடோனுக்கு அடுத்ததோக பபோருளோதோரத்தில் 
ரவகமோக வளரும் நோடு பங்களோரதஷ் 

❖ இந்தியோ ேப்போன் இடடரய கூட்டு ரோணுவ பயிற்சி தர்மோ கோர்டியன் 2019 
ேங்கிள் வோர் ஃபர் ஸ்கூல்   வரோங்கரட என்ற இடத்தில் நளடசபறுகிறது 

❖ 2019 புக்கர் பரிசு மோர்க்பரட் ஹோட்வுட் மற்றும் பபர்னோர்டின் ஏவோரிஸ்ரடோ 

இருெருக்கு கூட்டாக ெழங்கப்பட்டுள்ைது. 

மோர்க்பரட் ஹோட்வுட் -ன் நோவல் “தி ரஹண்ட் பமய்ட் ரடல்” 

பபர்னோர்டின் ஏவோரிஸ்ரடோ -ன் நோவல் “ரகர்ள் விமன் அதர்” 

❖ உைக பசி பட்டியலில் இந்தியோ பமோத்தமுள்ள 117 நோடுகளில் 102 இடத்தில் 

உள்ளது. 2010இல் 95 இடத்தில் இருந்தது 

❖ இந்தி போடைோசிரியர் லீைோதர் ேரகோரிக்கு 28ஆவது வியோஸ் சம்மன் விருது 

‘Jitne Log Utne Prem’ -க்காக, ெழங்கப்பட்டுள்ைது 
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❖ மும்டபயில் உள்ள மூன்று நகரம்  யுபனஸ்ரகோவின் ஆசியோ பசிபிக் போரம்பரிய 

விருது 2019 சபற்றுள்ைது. 

 

bghUshjhu ãfœÎfŸ                       

❖ அரசு அக்ரடோபர் இரண்டோம் நோளில் பரியதோன் போரு 2019 திட்டத்ளத 

அறிமுகப்படுத்திஉள்ைது. 

❖ இத்திட்டம் இந்திய மக்களிளடதய சுற்றுைாளெ தமம்படுத்தி அளனெரும் 
முழுளமயான இந்தியாளெ காண்பதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ைது 

❖ அடல் இன்ரனோரவஷன் பமஷின், நிதி ஆரயோக்கின் அடல் டிங்கரிங் ரைப் 
யுனிபசப் இந்தியோ ஆகியடவ இடணந்து பள்ளி மோணவர்களுக்கோக கோந்தியன் 

ரசைஞ்ச் அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 

❖ இந்தியப் பிரதம மந்திரி நரரந்திர ரமோடி மற்றும் சீன அதிபர் ஜி சிங்பிங் உடன் 
இரு நோடுகளுக்கு இடடரயயோன இரண்டோவது சந்திப்பு தமிழ்நோட்டில் உள்ள 

மகோபலிபுரத்தில் சோதோரண நிகழ்வோக நடடபபற்றது. 

❖ இந்திய பிரதமர் நரரந்திர ரமோடி மற்றும் வங்கரதச பிரதமர் ரஷக் ஹசீனோ 

இருெரும் இளைந்து இருநாடுகளுக்கு இளடதயயான 7 விதமான 

ஒப்பந்தங்களில் ளகசயழுத்திட்டுள்ைது. டோக்கோவில் பங்களோரதஷ் இந்தியோ 

ப்பரோபஷனல் ஸ்கில் படவைப்பமன்ட இன்ஸ்டியூட் உட்பட 7 ஒப்பந்தங்கள;. 

❖ கங்கோ அமத்ரோன் அபியோன் 
கங்ளக நீளர சுத்தபடுத்துதல் மற்றும் பாதுகாத்திட விழிப்புைர்வு 
ஏற்படுத்தும் சபாருட்டு நீர்ரமல் பயணம் பசய்யும் கங்கோ அமத்ரோன் அபியோன் 

திட்டத்திடன ேல் சக்தி  அச்சகம் துெங்கியுள்ைது. 

❖ சுரக்ஷித் மத்ரித்துவ ஆஸ்வோசன்  திட்டத்தின் கீழ் குழந்டதகள், கருவுற்ற 
தோய்மோர்கள் மற்றும் குழந்டத பிறந்தவுடன் தோய்மோர்களுக்கு ரதடவயோன 

அடனத்து மருத்துவ ரசடவகடளயும் கட்டணமில்ைோது வழங்குவது SUMAN 

திட்டம். 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் ொர்ந்த யூனிபசப் நிறுவனம் முதல்முளறயாக 
கிரிப்ரடோகரன்சி நன்சகாளடயாக சபற்றுள்ைது 

❖ பிரதோன் மந்திரி இன்ரனோரவட்டிவ் ரைர்னிங் ப்ரரோக்ரோம் DHRUV 14 நோட்கள் 

பபங்களூடரச் ரசர்ந்த இஸ்ரரோ நிறுெனத்தில் அக்தடாபர் 10ஆம் தததி 
சதாடங்கி நளடசபற்று ெருகிறது 
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❖ இந்தியோபுல்ஸ் ஹவுஸிங் ஃடபனோன்ஸ் மற்றும் ைட்சுமி விைோஸ் ரபங்க் 
இரண்டும் இடணவjw;F ரிசர்வ் வங்கி அனுமதி தரவில்டை 

❖ மத்திய அரசு ஏடழப் பபண்குழந்டதகளின் அறிவியல் பதோழில்நுட்பம் 
சபாறியியல் மற்றும் கணிதவியல் ஆகியெற்றின் ஆர்ெத்ளத ஈர்க்கும் 
சபாருட்டு விக்யோன் ரேோதி என்ற புதிய திட்டத்டத ஆரம்பித்துள்ைது 

❖ பன்னாட்டு நிதி அளமப்பின் சபாருைாதார அறிக்ளக 2019 இன் படி 

இந்தியோவின் பமோத்த வளர்ச்சி 6.1 சதவீதமோக இருக்கும் எனவும் 2020 

21இல் இது 7 சதவீதமோக இருக்கும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது 

❖ அக்ரடோபர் 16 உைக உணவு தினத்திடன முன்னிட்டு மத்திய அரசு உணவு 
போதுகோப்பு மித்ரோ திட்டத்டத அறிமுகப்படுத்தி உள்ைது இதன் முக்கிய 

தநாக்கம் ெரியான உைவிளன ெழங்குதல். 

❖ நிதி ஆரயோக் இன் ரபோட்டிகளுக்கோன அறிவுசோர் நிறுவனம் இந்தியோவின் 

புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கோன குறியீடு 2019 பவளியிட்டுள்ளது. அதில் 
கர்நோடக மோநிைம் முதலிடத்தில் உள்ளது 

❖ பவர் கிரிட் கோர்ப்பரரஷன் மற்றும் இந்துஸ்தோன் பபட்ரரோலியம் 
கோர்ப்பரரஷன் லிமிபடட் ஆகிய இரண்டு நிறுவனங்களும் மத்திய அரசின் 

‘Maharatna’ விருதிடனப் சபற்றுள்ைன. 

❖ பிரதம மந்திரி சவுதி அரரபியோ பசன்ற ரபோது இந்தியோவின் ரூரப கோர்ட் சவுதி 
அரரபியோவில் பயன்படுத்த ஒப்பந்தம் தபாடப்பட்டுள்ைது 

 

éisah£L¢ brŒÂfŸ                      

❖ ததசிய கூளடப்பந்து ெங்கம் அக்ரடோபர் இரண்டோம் நோளில் இந்தியோவின் 
முதல் மிதக்கும் கூடடப்பந்து டமதோனத்டத அரபிக்கடலில்  போந்திரோ ரஹோலி 

சீலிங் என்ற இடத்தில் அளமந்துள்ைது. 

❖ சடல்லி அரசு ஒரு விடளயோட்டு பல்கடைக்கழகத்டத இந்தியாவில் 
முதன்முதலில் உருொக்க திட்டமிட்டுள்ைது  இப்பல்களைக்கழகத்தில் 
ஹோக்கி கோல்பந்து மற்றும் கிரிக்பகட் குறித்த முதுநிடை பட்டப்படிப்புகள் 

மற்றும்  முடனவர் பட்டப்படிப்புகள் உருொக்கப்பட்டுள்ைது. 

❖ ேப்போன் ஓபன் படன்னிஸ் ரபோட்டியில் ரநோவக் ரேோரகோவிக் ஆஸ்திரரலியன் 

வீரரோன ேோன் மில்ரமடன வீழ்த்தி சோம்பியன் பட்டத்திடன சென்றார். 
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❖ சீன ஓபன் ரபோட்டியில் ேப்போடனச் ரசர்ந்த படன்னிஸ் வீரோங்கடன ரநோமி 

ஓசோக,   ஆஷ்ரை போர்ட்டிடய வீழ்த்தி 2019 ஆம் ஆண்டுக்கோன சீன ஓபன் 

சோம்பியன் பட்டத்டத சென்றார். 

❖ சவுத் பகோரியோவில் நடந்த ஆசிய டசக்கிள் ரபோட்டியில் இந்தியோடவ ரசர்ந்த 
பரோனோல்ரடோ சிங் தங்கப் பதக்கத்டத சென்றுள்ைார் 

❖ 2019 யுரரோப்பியன் ஓபன் ஆண்கள் ஒற்டறயர் பட்டயத்டத ஆன்ட்டி பமோரர 

சென்றுள்ைார். 

 

Kf;fpa jpdq;fs;               

❖ அக்ரடோபர் 1 மற்றும் 2 2019 ரததிகளில் ஆயுஷ்மோன் போரத் ஓராண்டு நிளறவு 

சபற்றளத ததசிய அைவில் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ அக்ரடோபர் ஐந்தோம் நோள் உைக ஆசிரியர் தினமோக சகாண்டாடப்படுகிறது 

❖ அக்ரடோபர் நோன்கோம் நோள் ஒவ்பவோரு ஆண்டும் உைக விைங்கு தினமோக 
அனுெரிக்கப்படுகிறது 

❖ உைக விண்பவளி வோரமோக அக்ரடோபர் 4 முதல் பத்துெளர 

அனுெரிக்கப்படுகிறது 

❖ உைக வர்த்தக நிறுவனம் அக்ரடோபர் 7 ஆம் நோளிடன உைக பருத்தி தினமோக 

சகாண்டாடவுள்ைது. 

❖ அக்ரடோபர் 9-ஆம் நோள் உைக தபோல் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது 

❖ அக்ரடோபர் 11-ஆம் நோள்  சர்வரதச பபண் குழந்டத தினமோக 

அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ டாக்டர் அப்துல் கைாமின் பிறந்த நாைான அக்ரடோபர் 15 ஆம் நோள் உைக 

மோணவர் தினமோக அனுசரிக்கப்படுகிறது 

❖ அக்ரடோபர் 17 அன்று ஐக்கிய  நோடுகள் வறுடம ஒழிப்பிற்கோன சர்வரதச 

தினமாக அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

❖ அக்ரடோபர் 31 உைக  நகரோட்சி தினமோக அனுசரிக்கப்படுகிறது 

❖ ரதசிய ஒருடமபோட்டு தினம் இந்தியோவில்  அக்ரடோபர் 31 அன்று 

அனுெரிக்கப்படுகிறது 

❖ அக்ரடோபர் இரண்டோம் நோள் சர்வரதச அகிம்டச தினமோக 
பகோண்டோடப்படுகிறது 
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mwptpay; - ghJfhg;Gnjhlu;ghd nra;jpfs;                            

❖ 14 நோடுகள் பகோண்ட பபட்ரரோலியம் ஏற்றுமதி  நோடுகளின் OPEC க்லிருந்து 

2020 ேனவரி முதல் ஈகுவடோர் நோடு பவளிரயற முடிவு செய்துள்ைது 

❖ இந்தியோ மற்றும் மோைத்தீவு நோடுகளுக்கு இடடரய நடடபபறும் 
இக்குவோர்இன் கூட்டு ரோணுவ பயிற்சி அக்தடாபர் மாதம் நளடசபற உள்ைது 

❖ இந்தியோ மற்றும் பங்களோரதஷ் இரண்டு கடற்படட களும் இளைந்து 

முதல்முளறயாக விொகப்பட்டினத்தில் அக்தடாபர் 12 முதல் 16 ெளர IN-BN 

Bilateral கடற்படட பயிற்சி தமற்சகாண்டு ெருகிறது 

❖ இந்திய அபமரிக்கன் அபிஜித் போனர்ஜி மற்றும் அவரது மடனவி எஸ்தர் டப் 

ரைோ டமக்ரகல் கிரரமர் மூெருக்கும் 2019 ஆம் ஆண்டிற்குரிய 
பபோருளோதோரத்துக்கோன ரநோபல் விருது ெழங்கப்பட்டிருக்கிறது உைகில் 
உள்ை ெறுளமயின் அடிப்பளடயில் ஆய்விற்காக இெர்களுக்கு ரநோபல் பரிசு 
ெழங்கப்படுகிறது 

❖ இந்தியோ மற்றும் ேப்போன் நோடுகளுக்கு இடடரயயோன விமோனப்படட 

கூட்டுப்பயிற்சி சின்யூ டமத்திரி அக்தடாபர் 17 முதல் 23 நாட்களில்  

நளடசபறுகிறது 

❖ இந்திய விமோனப்படட மற்றும் ஓமன் விமோனப்படட இரண்டும் இடணந்து 

ஓமனில் EX-EASTERN BRIDGE-V என்ற கூட்டுப் பயிற்சி 

தமற்சகாண்டுள்ைனர். 

❖ இந்திய ேப்போன் நோடுகளுக்கிடடரயயோன ரோணுவ பயிற்சி தர்மோ கோர்டியன் 

2019 நளடசபற்று ெருகிறது 

❖ இந்திய ராணுெத்தில் பணிபுரியும் அளனத்து ராணுெ வீரர்களின் 

விெரங்களை டிஜிட்டல் மூைம் ரசகரிப்பதற்கோக “OASIS”-என்ற 

பமன்பபோருள் உருவோக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்திய ரோணுவம் மற்றும் மோைத்தீவு ரோணுவம்  இரண்டும் இடணந்து 

ரமற்பகோள்ளும் ரோணுவ பயிற்சி  “இகுவோரின்” புரனவில் நளடசபற்றது. 

❖ “சக்தி 2019” இந்தியோ மற்றும் பிரோன்ஸ் நோடுகளுக்கிடடரயயோன ரோணுவ 

பயிற்சி. 

❖ இந்தியோ மியோன்மர் இருநோடுகளுக்கு இடடரயயோன கடற்படட பயிற்சி 

IMNEX-2019 விொகப்பட்டினத்தில் நளடசபற்றது. 
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❖ இந்திய விமோனப்படடயின் நிைத்தில் தோக்கும் பிரரமோஸ் ஏவுகடணடய 
அந்தமோன் நிக்ரகோபோர் தீவுகளில் உள்ள ட்ரோக் தீவில் பவற்றிகரமோக 

தொதிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தியோ - ரஷ்யோ இடணந்து தயோரித்த பிரரமோஸ் ஏவுகடண 
இந்தியோவிடமிருந்து வோங்குவதற்கு பிலிப்டபன்ஸ் முன்வந்துள்ளது இந்த 

ஏவுகடண விமோனம், கப்பல், நீர்மூழ்கி கப்பல் மற்றும் தடரயிலிருந்து இயக்க 

கூடியது. 

❖ வஜ்ர பிரகோஷ் 2019 என்ற இந்திய அபமரிக்கோ இடடரயயோன கூட்டு ரோணுவ 
பயிற்சி சியோட்டல் இடத்தில் நளடசபறுகிறது 

 

Ïju brŒÂfŸ                                     

❖ மகோத்மோ கோந்தியின் 150ஆவது பிறந்த தினத்திடன முன்னிட்டு அக்ரடோபர் 2, 

2019 முதல் இந்தியா முழுெதும் ஒருமுளற பயன்படுத்தும் பிைாஸ்டிக் தளட 

செய்யப்படுகிறது. 

❖ உைக சபாருைாதார மன்றத்தின் 33வது இந்திய பபோருளோதோர மோநோடு 

அக்ரடோபர் 3, 4 ரததிகளில் நியூ படல்லியில் நடக்க உள்ைது. ளமயக்கருத்து  

"இந்தியாளெ புதுப்பித்து சதற்கு ஆசியாளெ உறுதிப்படுத்துதல் உைக 

அைவில் தாக்கத்ளத ஏற்படுத்துதல்". 

❖ மகாத்மா காந்தியின் 150 ெது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பிரோன்ஸ் ரபோஸ்டல் 

சர்வீஸ் கம்பபனி மகோத்மோ கோந்தியின் உருவம் பபோறித்த தபோல் தடை 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 

❖ மகாத்மா காந்தியின் 150 ஆெது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அக்தடாபர் 
இரண்டாம் தததி போைஸ்தீன அரசு மகோத்மோ கோந்தியின் உருவம் பபோருந்திய 
தபோல் தடை பவளியிட்டுள்ளது 

❖ இரண்டாெது ெந்தத போரத் எக்ஸ்பிரஸ் படல்லிக்கும் கோஷ்மீரில் உள்ள 
கோட்றோ நகருக்கும் இடடரய மத்திய உள்துடற அடமச்சரோக பதோடங்கி 
டவக்கப்பட்டுள்ளது 

❖ மத்திய சுரங்க துளற அளமச்ெர் மற்றும் மத்திய நாடாளுமன்ற விெகாரங்கள் 

துளற அளமச்ெர் இருெரும் இளைந்து PRAKASH என்ற இடணயதளத்திடண 

புதுடில்லியில் பதோடங்கி டவத்தனர். 
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❖ நியூ படல்லி ரைோகின் கோஸ் நியூ படல்லி  இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் “சர்பத்  

டோ போைோ எக்ஸ்பிரஸ்” என்று பபயர் மோற்றம் செய்யப்பட்டுள்ைது 

❖ Elephant Endotheliotropic Herpes Viruses (EEHV) என்ற பயங்கரமோன 

டவரஸ் ஒன்று முதல் 11 வயதுடடய இளம் யோடனகடள போதித்து வருகிறது 
நந்தன் காைன் உயிரியல் பூங்காவில் இருந்த அளனத்து இைம் யாளனகளும் 

இதனால் இறந்துவிட்டன. 

❖ பன்னாட்டு சுற்றுச்சூழல் அளமப்பகம் இந்தியோவின் இந்திய வனப் பணி 
அலுவைரோன ரரமஷ் போண்ரடக்கு உயரிய விருதோன ஆசியோ சுற்றுச்சூழல் 

பசயல்போட்டு விருதிடன ெழங்கியுள்ைது. 

❖ மத்திய சுற்றுச்சூழல் துளற அளமச்ெர் அெர்கள் வோகன புடக கட்டுப்படுத்தும் 

BS6 வடக வோகனங்கடள ஏப்ரல் 2022 முதல் செளிெரும் என 

சதரிவித்துள்ைார். 

❖ இந்துகுஷ் இமோையன் பகுதியில் கோைநிடை மோற்றத்டத சமோளிக்க இந்தியோ 
சீனோ போகிஸ்தோன் இடணந்து ஒரு பசயல் திட்டத்டத உருவோக்க உள்ளது 

❖ 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் கரியமிை வோயு இல்ைோத அளவிற்கு இந்திய ரயில்ரவ 
மாறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது 

❖ கோஷ்மீரில் உள்ள 9 கிரைோ மீட்டர் நீளமுள்ள ரசனோனி நஸ்ரி சுரங்கப்போடத 

தற்பபோழுது சியோமோ பிரசோத் முகர்ஜி சுரங்கப்போடத என பபயர் மோற்றம் 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ இன்டர்ரபோலின் 91 பபோதுக்கூட்டம் 2022-ல் இந்தியோவில் நடடபபற 

உள்ளது.  1923 இல் உருவோக்கப்பட்டு தற்ரபோது 194 உறுப்பினர் நோடுகள் 

உள்ளனர். 

❖ 62 ஆண்டுகள் பழடமயோன ேம்மு கோஷ்மீர் மோநிை சட்ட ரமைடவ தற்ரபோது 

கடைக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ அசோம் அரசு வரும் ேனவரி 2021 முதல் இரண்டு குழந்டதகளுக்கு ரமல் 

இருப்பவர்களுக்கு அரசு ரவடை இல்டை என அறிவித்துள்ைது. 

❖ மத்திய தகெல் சதாழில்நுட்பத் துளற அளமச்ெர்  மத்திய அளமச்ெக 

பணிகளை கூடுதைாக தமற்சகாள்ை கூடுதல் ெெதியுடன் கூடிய “பீம் 2.0” 

என்ற  இளையதைத்ளத உருொக்கியுள்ைார். 
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❖ குேரோத்தில் உள்ள கோந்திநகர் மோவட்டம் முதல் மண்பணண்டண அற்ற 

மோவட்டமோக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ ேம்மு மற்றும் கோஷ்மீர் மற்றும் ைடோக் இல் அரசியைடமப்பு சரத்து 370 

மற்றும் 35a ரத்து பசய்யப்பட்டடத சதாடர்ந்து அந்த மண்ணிலிருந்து 

ஆய்வுொர் மற்றும் கல்வியாைர்கள் குழு ‘Report from Ground Zero’ என்ற 

அறிக்ளக ெமர்ப்பித்துள்ைது. 

❖ இந்திய ரநபோள் பூட்டோன் மூன்று நோடுகளுக்கு எல்டையில் மத்தியில் வன 
விைங்குகளுக்கோன போதுகோப்பு பூங்கோவிடன உருொக்குெது சதாடர்பான 

உடன்படிக்ளகயில் ளகசயழுத்திட்டுள்ைன. 

❖ சவுத் அபமரிக்க நோடோன பிரரசிலின் தடைவர் ரேஇர் ரபோல்சர்னோரரோ 
இந்திய மற்றும் சீன பதோழிைதிபர்கள் மற்றும் சுற்றுைோப் பயணிகளுக்கு விசோ 

ரதடவயில்டை என குறிப்பிட்டுள்ளோர். 

 

*****
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