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

JSR IAS Academy, East Tambaram, Cell No:7358001586 / 87 Page 1 
 

JSR el¥ò brŒÂfŸ 

(ngh£o¤ nj®ÎfS¡fhd el¥ò ãfœÎfë‹ bjhF¥ò) 

 

Ïjœ-29,         brk;gu;- 2019         éiy %.15/- 

--------------------------------------------------------------- 

 
 

லெப்டினன்ட் சிவாங்கி இந்திய கடற்படடயின் முதல் லபண் 

டபெட்டாக பணிபுரிகிறார். 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JSR PUBLICATION 

Office at : No.1/44, Albert Ponnusamy Street,  
Tambaram East, Chennai – 59. 

(Near Tambaram Sanatorium Railway Station) 

Mobile: 7358001586 / 7358001587 



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

JSR IAS Academy, East Tambaram, Cell No:7358001586 / 87 Page 2 
 



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

JSR IAS Academy, East Tambaram, Cell No:7358001586 / 87 Page 3 
 

 

JSR el¥ò brŒÂfŸ 

   
    

 Ïjœ-29,  

 

  khj« - brk;;gu ;- 2019 

 
 
 
 
 

MÁça® 

[Ptpjh rPdpthrd; 
 
 
 
 
 
 

btëpL 

JSR PUBLICATION                     

Office at : No.1/44, Albert 
Ponnusamy Street,  

Tambaram East, Chennai – 59. 
(near Tambaram Sanatorium 

Railway Station) 

Mobile: 7358001586 / 

7358001587 

 

 

bghU©ikfŸ 

 

 

brŒÂfëš Ïl«bg‰w eg®fŸ         : 5 

 

 

brŒÂfëš Ïl«bg‰w Ïl§fŸ      : 5 

 

 

éUJfŸ                                             :  7 

 

 

bghUshjhu ãfœÎfŸ                      :  8 

 

 

éisah£L¢ brŒÂfŸ                     : 9 

 

 

Kf;fpa jpdq;fs;              :10 
 
 
mwptpay; - ghJfhg;Gnjhlu;ghd 
nra;jpfs;                    :10         
 
 

Ïju brŒÂfŸ                                    :12 

 
 
 

 



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

JSR IAS Academy, East Tambaram, Cell No:7358001586 / 87 Page 4 
 

Mrpupau; ciu 
m‹gh®ªj  thrf®fns, 

 

இந்த டிசம்பர் மாதத்தில் டிஎன்பிஎஸ்சி அனைத்து ததர்வு முடிவுகளும் 

வெளியிடப்பட்டு ெருகின்றை. இதில் வெற்றி வபற்ற நபர்கனை விட ததால்வி 
அனடந்தெர்களுக்கு நான் கெைத்னத வசலுத்துகிதறன். நாம் பள்ளிப் படிப்புகளிலும் 
கல்லூரியிலும் எத்தனை விதமாை வெற்றிகனைப் வபற்றிருந்தாலும் தபாட்டித் ததர்வுகள் 
ஒரு சொலாக அனமயும் என்பனத முழுனமயாக நம்ப தெண்டும். இப்தபாட்டித் 
ததர்வுகளில் வெற்றி ததால்வி என்பது வெறும் எண்ணிக்னகயின் அடிப்பனடயில். 

mjhtJ Rkhu; 100 இடங்கள் ததனெ என்றால் அதற்கு விண்ணப்பிப்பெர்கள் சுமாராக 

10,000 நபர்கள் எனில்,  அதில் 9900 நபர்கள் ததால்வி அனடந்து ஆக தெண்டும்.  எைதெ 

இங்கு அெர்களின் திறனம மீது குனற இல்னல, எண்ணிக்னகயில்தான் குனற உள்ைது. 
எைதெ இது முழுக்க முழுக்க தெனலக்கு ததனெயாை நபர்கனை ததர்ந்வதடுக்கும் 
முனற,  இதில் வெற்றி வபறுெது என்பது சற்று சிரமமாக இருந்தாலும், கடிை உனைப்பும், 
விடாமுயற்சியும் அனைெருக்கும் வெற்றினயத் ததடித் தரும்.  

தமலும், ததால்வி அனடந்தெர்கள் என்பெர்கனை வெற்றியில் காலதாமதத்னத 
வபற்றெர்கள் என்று குறிப்பிடதெண்டும். இெர்கள் யாரும் ததால்வி அனடந்தெர்கள் 
அல்ல, இெர்கள் வெற்றி வபறுெதற்கு இன்னும் சில காலம் ததனெப்படுகிறது என்தற 
கருதலாம். எைதெ தபாட்டித் ததர்வுகளுக்கு தயார் வசய்பெர்கள் முதலில் மைநினலயில் 
நாம் முழு முயற்சியும் ஈடுபடுத்தி எழுதுதொம், வெற்றி என்பது ெந்தனடய தெண்டிய 
ஒன்று என்பனத திடமாக நம்புங்கள். சில தநரங்களில் அது காலதாமதம் ஆகலாம். 
ஆைால், என்றும் வெற்றி உங்கனை னகவிடாது. தமலும், முயற்சினயயும், 
தன்ைம்பிக்னகயும் ஒருவபாழுதும் குனறக்க தெண்டாம். தங்களுக்வகன்று 
fpilf;fNtz;ba muRgzp நிச்சயமாக கினடக்கும் என்பனத நம்பி மீண்டும் மீண்டும் 
தபாட்டியில் முழு முயற்சிதயாடு <LgLq;fs;. வெற்றி வினரவில் உங்கள் காலடியில் 
என்பனத வதரிவித்துக் வகாள்கிதறன். 

 உங்களுக்காக ஒரு சிெ வசனங்கடை கீழே லகாடுத்துள்ழைன்: 

 “எப்வபாழுதும் மைதில் உச்சரிக்க தெண்டிய ொக்கியம் என்ைால் முடியும்.” 

 “ததால்வினயக் கண்டு மைம் ெருந்தாதத ஏவைனில் அதுதான் உைக்கு 
ெருங்காலத்தில் எனதயும் தாங்கும் ெலினமனய இதயத்திற்கு அளித்துள்ைது என்பனத 
நினைத்து துணிவுடன் வசல் வெற்றி உன் காலடியில்” 

 “விடாமுயற்சி என்ற ஒற்னற நூல் சரியாக இருந்தால் வெற்றி எனும் பட்டம் நம் 
ெசதம” 

 “வதாடர்ந்து முயற்சி வசய்து வகாண்தட இருங்கள் ததால்வி கூட ஒருநாள் 
இென் அடங்க மாட்டான் என்று நம்மிடம் ததாற்றுவிடும்” 

“ முடியாது எை எனதயும் விட்டு விடாதத முயன்றுபார் நிச்சயம் முடியும்” 

 “ததால்விகனை தழுவும்தபாது ஏமாற்றம் எை நினைக்காமல் மாற்றம் எை 
நினையுங்கள்”  

“முயற்சி வசய் உன்ைால் முடியும் ெனர அல்ல நீ நினைத்தனத முடிக்கும் ெனர “ 
“ததால்வி உன்னை துரத்திைால், நீ வெற்றினய தநாக்கி ஓடுகிறாய் என்று 

அர்த்தம்”. 
        [Ptpjh rPdpthrd; 

         MÁça® 
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 etk;gu;; 2019 - el¥ò ãfœÎfŸ 

brŒÂfëš  Ïl«bg‰w  eg®fŸ 

➢ அரிச்சந்திர மூர்மு புதிதாக உருொக்கப்பட்ட ஜம்மு-காஷ்மீர் யூனியன் 
பிரததசத்தின் முதல் லெப்டினன்ட் கவர்னராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

➢ மத்திய அரசு 2020 குடியரசு தின விோவிடன சிறப்பு விருந்திைராக 
பிழரசிலின் ஜனாதிபதி வஜயர் லபால்சனழரா   அனைக்கப்பட்டுள்ைார். 

➢ Nyd;l; ழபார்ட் அத்தாரிட்டி ஆப் இந்தியா தடெவராக ஆதித்தியன் மிஸ்ரா 
அெர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

➢ நெம்பர் 13ஆம் தததி பிழரசிலில் நடக்க உள்ை பதிழனாராவது பிரிக்ஸ் 
மாநாட்டில் பிரதம மந்திரி தமாடி அெர்கள் கலந்துவகாள்ை உள்ைார்கள். 

➢ நெம்பர் 7 முதல் பத்லதான்பதாவது இந்தியன் ஓசியன் ரிம் அழசாசிழயஷன் 
மாநாடு  யுஏஇ வில் உள்ை அபுதாபியில் நனடவபறுகிறது. 

➢ வலப்டிைன்ட் காைல் ழஜாதி ஷர்மா அயல்நாட்டு குழுவிற்கான இந்திய 
ராணுவத்தின் முதல் லபண் அரசு நீதிபதி வேக்கறிஞர் அலுெலராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

➢ நீரினை பாதுகாத்தல் மற்றும் தமம்படுத்துதல் வதாடர்பாக மிகிர் ஷா 
அெர்கள் தனலனமயில் மத்திய அரசு குழு ஒன்டற அனமத்துள்ைது 

➢ ராணுெத் தைபதியாக இருந்த ழகாத்தபய ராஜபக்ழச தற்வபாழுது 

இெங்டகயின் அதிபர் ழதர்தலில் லவற்றி வபற்றுள்ைார். 

➢ தமிழ்நாடு தடெடம தகவல் ஆடையராக திரு ராஜழகாபால் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். 

➢ லெப்டினன்ட் சிவாங்கி இந்திய கடற்படடயின் முதல் லபண் டபெட்டாக 

பணிபுரிகிறார் 

➢ கைடா ஜஸ்டின் ட்ருடியு அனமச்சரனெயில் முதல் முனறயாக அனிதா ஆனந்த் 

இந்து கனடிய லபண் அடமச்சராக பதவிதயற்றுள்ைார்  

➢ பிரதம மந்திரியின் லபாருைாதார ஆழொசடனக் குழுவில் ஆனந்த 
நாழகஸ்வரன் நிரந்தரமில்ொத உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார் 

➢ வினையாட்டு அனமச்சகம் ழதசிய விடையாட்டு சட்டத்திடன மறுபரிசீெடன 
வசய்ய உச்சநீதிமன்ற முன்ைாள் நீதிபதி முகுந்த்கம் சர்மா தடெடமயில் குழு 
அனமத்துள்ைது 

➢ லமாரீசியசில் ஐந்தாவது முடறயாக பிரதம மந்திரியாக பிரவீன் லஜகநாத் 
லவற்றிலபற்றுள்ைார் 
 

brŒÂfëš Ïl«bg‰w Ïl§fŸ       

➢ வதன்கிைக்கு மாநிலங்களுக்காை மத்திய அனமச்சகம் ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் 
ெடாக் யூனியன் பிரழதசங்களில் புதிதாக மூங்கில் லடக்னாெஜி பார்க் 
அனமக்க முடிவெடுத்துள்ைது 
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➢ யுலனஸ்ழகா நிறுவனம் 66 நகரங்கனை கிரிழயட்டிவ் சிட்டியாக 
அறிவித்துள்ைது இந்தியானெச் சார்ந்த டைதராபாத், மும்டப இந்த 
பட்டியலில் இடம்வபற்றுள்ைை தமலும் வாரநாசி - இடச, லசன்டன - இடச, 
லஜய்ப்பூர் கிராப்ட் மற்றும் நாட்டுப்புற கடெ ஆகியனெ இந்தப் பட்டியலில் 
இடம்வபற்றுள்ைை 

➢ உலக கின்னஸ் புத்தக ெரலாற்றில் உலகத்திதலதய அதிகப்படியான மாசு 
ஏர்படுத்தும் நகரமாக உத்தரபிரழதசத்தில் உள்ை கான்பூர் இடம்வபற்றுள்ைது 

➢ டிசம்பர் 2019 இல் உெக காெநிடெ மாநாடு ஸ்லபயின் தடெநகரான ழமட்ரிட் 
இல் நனடவபற உள்ைது. 

➢ பிரதம மந்திரி நதரந்திர தமாடி 16ஆெது இந்திய ஏசியன் மாநாட்டிற்காக 
பாங்காக் தாய்ொந்து வசன்றுள்ைார் . இங்கு ஏசியன் மாநாடு நனடவபற்று 
ெருகிறது தமலும் 2020 ஏசியன் மாநாடு வியட்நாமில் நடடலபற உள்ைது 

➢ விக்யாநிக்கா என்ற சர்வழதச அறிவியல் இெக்கிய விோ லகால்கட்டாவில் 
நனடவபற்றது. 

➢ 2nd சர்வழதச நீடித்த நீர் ழமொண்டம மாநாடு நம்பர் 6 முதல் புழனவில் 
நடந்து ெருகிறது 

➢ ஜம்மு காஷ்மீர் அரசாங்கம் தால்  ஏரியிடன சுற்றுசூேல் பாதுகாப்பு பகுதியாக 
அறிவித்துள்ைது. 

➢ இந்தியாவின் முதல் குேந்டதகள் சார்ந்த காவல் நிடெயம் லதலுங்கானா 
மாநிெத்தில் ஐதராபாத்தில் லமடிபல்லி ழபாலீஸ் ஸ்ழடஷனில் 
உருொக்கப்பட்டுள்ைது. 

➢ இரண்டாவது உெக மத தடெவர்களுக்கான மாநாடு அஜர்டபஜன் பாகுவில் 

நனடவபற்றது. 
➢ சர்வழதச ழயாகா மாநாடு டமசூர் கர்நாடகாவில் நனடவபற்றது 
➢ ஆறாவது ஊரக மற்றும் ழவைாண்டம நிதிக்கான உெக மாநாடு நியூ டில்லியில் 

நனடவபற்றது. 
➢ ஷாங்காய் ஒத்துடேப்பு அடமப்பின் 19ஆவது கூட்டம் 2020இல் இந்தியாவில் 

நனடவபற உள்ைது. 
➢ மத்திய ஆயுஷ் அடமச்சகம் இரண்டு நாள் சர்வழதச ழயாகா மாநாட்டிடன 

கர்நாடகாவில் உள்ை டமசூரில் நடத்தியது 

➢ நான்காவது இந்திய சர்வழதச ழசரி பிொசம் திருவிோ 2019 nkகாypயாவின் 

ஷில்ொங்கில் நனடவபற்றது. 

➢ பன்னிரண்டாெது நகர்ப்புற இயக்கம் குறித்த இந்திய மாநாடு உத்தரப் பிரழதச 

தடெநகர் ெக்ழனாவில் நனடவபற்றது. 

➢ இந்தியா ஏசியன் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கான லதாழில்நுட்ப மாநாடு 

பிலிப்டபன்ஸ் தழவாவில் நனட வபற்றது. 

➢ இரண்டாவது லதற்காசிய பாதுகாப்பு மாநாடு லடல்லியில் நனடவபற்றது 
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➢ புதிய தடெமுடறக்கான இயக்க மாநாடு 2019 மாழனசர் இல் நனடவபற்றது. 

➢ உெகின் முதல் முகமதிய ழயாகா பயிர்ச்சி உத்தரகாண்ட் மாநிெம் லகாத்தவார்ல் 

உள்ை கண்வா ஆஸ்ரமத்தில் தில் நனடவபற்றது. 

➢ இந்தியாவிதலதய மிகப்வபரிய உெக உயிரி லதாழில்நுட்ப கூட்டரங்கம் 

நியூலடல்லியில் 21ம் தததியன்று நனடவபற்றது. 

➢ எட்டாவது ழதசிய மடெவாழ் மக்களின் டகவிடனப் லபாருட்கள் கண்காட்சி 
புவழனஸ்வரில் நனடவபற்றது. 

➢ எட்டாவது சர்வழதச சுற்றுொ சந்டத மணிப்பூர் மாநிெம் இம்பால் நகரில் 
ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ைது. 

➢ பன்னிரண்டாெது உெக மடெவாழ் மருத்துவம் 2018 மாநாடு ழநபால் 

நாட்டில் காட்மாண்டுவில் நனடவபற்றது. 
➢ இந்திய ரயில்ழவயின் நீதி ழமொண்டம நிறுவனம் லதலுங்கானா மாநிெம் 

ஐதராபாத்தில் அனமக்கப்பட உள்ைது. 
➢ ஆட்டிசம் குடறபாடு உள்ைவர்களுக்கு உெக தரம் வாய்ந்த ஒரு நகரம் 

லகால்கத்தா அருகில் அனமக்கப்பட்டுள்ைது 
➢ யுலனஸ்ழகா  அடமப்பின் உெக பாரம்பரிய குழுவின் உறுப்பினராக 

முதல்முடறயாக சவூதி அழரபியா ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ைது 
➢ 47வது உெக ழபாலீஸ் அறிவியல் காங்கிரஸ் ெக்ழனாவில் நனடவபற்றது. 
➢ சர்வழதச கீடத திருவிோ2018 அரியானா குருழஷத்திரத்தில் நனடவபற்றது. 
➢ 2018 நீட்டித்த நீெ லபாருைாதார மாநாடு டநழராபி லகன்யாவில் 

நனடவபற்றது. 
➢ பதிலனட்டாவது உெக காற்று ஆற்றல் மாநாடு உெக காற்றாற்றல் டமயத்தால் 

பிழரசில் ரிழயா டி லஜனிழராவில் நனடவபற்றது 
➢ 47 வது அகிெ இந்திய ழபாலீஸ் அறிவியல் மாநாடு உத்தரப் பிரழதச மாநிெம் 

ெக்ழனாவில் நனடவபற்றது 
➢ இந்தியாவின் முதல் பல்ழவறு வடகயான மாற்றுத்திறனாளிகளின் டகவிடன 

கடெஞர்களின் கண்காட்சி புதுலடல்லியில் நனடவபற்றது 
 

éUJfŸ                                              

➢ பிரஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ெைங்கிெரும் பத்திரினக துனறக்காை ராஜா 
ராம் ழமாகன் ராய் ழதசிய விருதிடன ராஜஸ்தான் பத்ரிகா தடெவர் குொப் 
ழகாத்தாரி வபற்றுள்ைார் 

➢ இந்தியாவின் ரவிபிரகாஷ்க்கு பிரிக்ஸ் இைம் கண்டுபிடிப்பாைர் விருதிடன 
பிதரக்ஸ் இன் நான்காெது பிரிக்ஸ் இைம் விஞ்ஞானிகள் அடமப்பு 
ெைங்கியுள்ைது. 

➢ 2019 இத்தாலியின் ழகால்டன் சாண்ட் ஆர்ட் விருதிடன முதல்முனறயாக 

இந்தியானெச் சார்ந்த சுதர்சன் பட்நாயக் வபற்றுள்ைார். 
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➢ சர்ெததச தமலான் ெைர்ச்சி நிறுெைம் வெளியிட்டுள்ை உெக திறடமசாலிகள் 

பட்டியலில் இந்தியா வமாத்தமுள்ை 63 நாடுகளில் 59 ஆவது இடத்தில் 

உள்ைது. 

➢ சார் ழடவிட் அட்டன்பழரா நடுநினலயாைர் மற்றும் ஒலிபரப்பாைர் நடத்தி 

2019 ஆம் ஆண்டிற்குரிய இந்திரா காந்தி அடமதி மற்றும் வைர்ச்சி விருது 

லபற்றுள்ைார் 

➢ ராணுெத்திற்காை உயரிய விருதாை குடியரசுத்தனலெர் வண்ை விருது 

ழகரைா மாநிெம் லகாச்சி எழிமெவில் உள்ை இந்தியன் நவல் அகடமி 

ெைங்கப்பட்டுள்ைது. 

➢ ஸ்வீடன் நாட்னடச் தசர்ந்த கிழரடா  தூண்ழபர்க் அெர்கள் சர்வழதச 

குேந்டதகளுக்கான அடமதி விருதிடன லபற்றுள்ைார். 

➢ ெயதுக்கு ெந்த லபண்களின் உடல் பயிற்சி மற்றும் லசயல்பாடுகள் குறித்த 

உெக சுகாதார அடமப்பு  வெளியிட்டுள்ை அறிக்னகயில் இந்தியா 8- ஆவது 

இடத்தில் உள்ைது முதலிடத்தில் பங்கைாழதஷ் உள்ைது. 

➢ இந்தூரில் உள்ை டிஜிட்டல் குருக்கள் நிறுவனம் ஆசியாவின் சிறந்த டிஜிட்டல் 

மார்க்லகட்டிங் இன்ஸ்டியூட் என்ற விருதிடனப் லபற்றுள்ைது 

➢ டிஆர்டிஓ  தடெவர் சதீஷ் லரட்டி -  யுடனட்டட் கிங்டம் ராயல் ஏழராநாட்டிக் 
லசாடசட்டி லகௌரவித்துள்ைது. 

➢ சர்வழதச பத்திரிக்டக இந்திய நிறுவன விருதிடன பத்திரிக்னக துனறயின் 
சிறந்ததாக விைங்கும் இந்தியாவின் தனியார் நிறுவனமான என்டிடிவி 
லகன்யாடவ ழசர்ந்த சர்வழதச பத்திரிடக நிறுவனம் ெைங்கியுள்ைது. 

➢ 2019 55-வது ஞானபீட விருது மடெயாை பாடொசிரியர் அகிதம் அச்சுதன் 
நம்பூதிரி அெர்களுக்கு ெைங்கப்பட்டுள்ைது. 

➢ சிட்னினய வகாண்ட ொலி இன்ஸ்ட்யூட் நடத்திய உெக டிப்ைழமாசி 
இன்லடக்ஸ் 2019 இல் லமாத்தம் 61 நாடுகளில் இந்தியா 12 ஆவது இடத்தில் 
உள்ைது 
 

bghUshjhu ãfœÎfŸ                       

➢ இந்தியா மற்றும் வஜர்மன் நாடுகளுக்கு இனடதய விவசாயம் ஆயுர்ழவதம் 
ழயாகா கடல் சார்ந்த லதாழில் நுட்பங்கள் மற்றும் பல்ழவறு வடகயான 17 
ஒப்பந்தங்கள் லஜர்மன் அதிபர் ஏஞ்சொ லமர்கல் மற்றும் இந்திய பிரதமர் 
ழமாடி தனலனமயில் னகவயழுத்திடப்பட்ட உள்ைது. 

➢ G20 நாடுகளின் ஆறாெது நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் மாநாடு ழடாக்கிழயா 
ஜப்பானில் நடடலபறுகிறது அதில் இந்திய பிரதிநிதியாக நாடாளுமன்ற  
சபாநாயகர்  ஓம் பிர்ொ கலந்துவகாள்கிறார். 

➢ நிதியனமச்சர் நிர்மொ சீதாராமன் வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கு பயனுள்ை 
ெனகயில் அதிதி லசயலி ஒன்றிடன உருொக்கியுள்ைார். 
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➢ இந்திய ரஷ்யா அரசியல் உள்நாட்டு அரசு குழுவின் ரஷ்ய மாஸ்ழகாவில் 
நடந்த ராணுவம் மற்றும் ராணுவ லதாழில்நுட்ப ஒத்துடேப்பு சம்பந்தமாை 
கூட்டத்தில் அனமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கலந்து வகாண்டார். 

➢ Export-import ெங்கி கானா நாட்டின் குடிநீர் திட்டங்களுக்காக 30 மில்லியன் 
டாெர் கடன் வேங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. 

➢ உெகத்திழெழய முதல் முடறயாக குஜராத் அரசாங்கம் இயற்டக எரிவாயு 
மூெமாக லசயல்படுத்தும் முகமாக பாவ்நகர் துடறமுகத்டத மாற்றியுள்ைது. 

➢ இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பழரஷன் லிமிவடட் முதல்முனறயாக 2ஜி எத்தனால் 
தயாரிக்கும் லதாழிற்சாடெ அரியானாவில் பாணிபட்டில் வதாடங்க உள்ைது. 

➢ இந்தியாவிலுள்ை ஊட்டச்சத்து குனறபாடுகனை நீக்கவும் ஊட்டச்சத்துஉள்ை 

பயிர்கனை ெைர்ப்பதற்கு ஊக்குவிப்பதற்காக வபண்கள் நல அனமச்சகம் 

மற்றும் டமக்ழராசாப்ட் நிறுவனர் பில்ழகட்ஸ் இனணந்து பாரதிய ழபாஸான் 

கிருஷிழகாஷ் என்ற திட்டத்டத உருொக்கி உள்ைைர். 

➢ இந்திய அரசு மூன்று வபாதுத்துனற காப்பீட்டு நிறுெைங்கைாை யுடனலடட் 

இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கம்லபனி, ழநஷனல் இன்சூரன்ஸ் கம்லபனி மற்றும் 

ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் கம்லபனி ஆகியெற்னற இனணப்பதற்காை முயற்சி 

எடுத்துள்ைது 

➢ மத்திய அரசு மத்திய வபரிய வபாதுத்துனற நிறுெைங்களுக்காை கடன் 

ெைங்குெதற்கு உரிய முதல்முனறயாக நிரந்தர வருவாய் தரும் எக்ஸ்ழசஞ்ச் 

டிழரடட் ஃபண்ட் ஒன்டற உருவாக்கி உள்ைது. 

➢ இந்திய ஜனநாயகம் மற்றும் சிலி ஜனநாயக நாடுகள் இனணந்து இரண்டு 
விதமான வரிகடை தவிர்ப்பதற்கான ஒப்பந்தத்தில் னகவயழுத்திட்டுள்ைது 

➢ இந்தியா  உஸ்வபகிஸ்தான் இரண்டு நாடுகளும் ராணுெ மருத்துெம் மற்றும் 
ராணுெ கல்விக்காை ஒப்பந்தம் னகவயழுத்திட்டுள்ைது 
 

éisah£L¢ brŒÂfŸ                      

➢ பாரிஸ் மாஸ்டர் 2019 பட்டத்தினை ழநாழவா ழஜாழகாவிக் வென்றுள்ைார் 
இெர் இனத ஐந்தாெது முனறயாக வென்றுள்ைார் 

➢ இந்தியாவில் முதலாெதும் மற்றும் சர்ெததச அைவில் இரண்டாெதுமாை 
டி20 கிரிக்லகட் ழபாட்டிகளில் 100 ழபாட்டிகளில் வினையாடியெர் என்ற 
லபயடர ழராகித்சர்மா அவர்கள் வபற்றுள்ைார். 

➢ 2023 இல் நனடவபறவுள்ை ஆண்கள் உெக ழகாப்டப ஆக்கி ழபாட்டி 
இந்தியாவில் நனடவபற உள்ைது. 

➢ 2022-ல் நடடலபறவுள்ை லபண்களுக்கான உெக ழகாப்டப ஆக்கி ழபாட்டி 
ஸ்லபயின் மற்றும் லநதர்ொந்து இனணந்து நடத்த உள்ைது. 

➢ 2019 நடடலபற உள்ை உெக கபடி ழபாட்டிடய gQ;rhg; அரசு 
ஒருங்கிடைக்க இந்திய அரசு நடத்துகிறது. 
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➢ ஏசியன் துப்பாக்கி சுடுதல் தபாட்டியில் இந்தியானெச் சார்ந்த சூரப் சவுத்ரி 
14வது ஏசியன் 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் பந்தயத்தில் லவள்ளி பதக்கத்டத 
வென்றுள்ைார். 

➢ இந்தியாவின் குத்துச்சண்னட வீரர் சரிதா ழதவி முதல்முடறயாக சர்வழதச 

குத்துச்சண்டட அடமப்பின் உறுப்பினராக ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ைார். 

➢ சர்வழதச ைாக்கி சம்ழமைனம் 2020 ஆக்கி ப்ழரா லீக் வதாடரினை 

இந்தியாவில் ஒரிசா மாநிெத்தில் புவழனஸ்வரில் நனடவபற உள்ைது 

➢ சீைாவின் தடகை வீரர் ழசா  பிங்ழடய்ன் உலக தடகை வீரர்களுக்காை தடகை 

ஆடையத்தின் தடெவராக னெக்கப்பட்டுள்ைார். 

➢ ஆறாெது தடவிஸ் தகாப்னப ஸ்வபயினைச் தசர்ந்த ரஃதபல் நடால் 
கைடானெ தசர்ந்த டனிஸ் ஷதபாொல்வ் வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் 
வபற்றார் 
 

Kf;fpa jpdq;fs;               

➢ மவுலாைா அப்துல் கலாம் ஆசாத் நினைொக ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 

11-ஆம் ழததி ழதசிய கல்வி தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

➢ நவம்பர் 14 அன்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் உெக நீரிழிவு ழநாய் தினமாக 
அனுசரிக்கப்படுகிறது 

➢ ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 14ஆம் ழததி குேந்டதகள் தினமாக 
அனுசரிக்கப்படுகிறது 

➢ யுவைஸ்தகா அனமப்பின் உெக பாரம்பரிய வாரம் நவம்பர் 19 முதல் நவம்பர் 
25 வடர அனுசரிக்கப்படுகிறது 

➢ நவம்பர் 20 உெக குேந்டதகள் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

➢ நவம்பர் 26 அன்று ஒவ்லவாரு ஆண்டும் அரசியெடமப்பு தினமாக 
அனுசரிக்கப்படுகிறது 
 

mwptpay; - ghJfhg;Gnjhlu;ghd nra;jpfs;                            

➢ இந்தியாவும் உஸ்லபகிஸ்தான் Dustlik-2019 என்ற வபயரில்  
முதல்முனறயாக பயங்கரொதத்திற்கு எதிராை ராணுெ பயிற்சினய 
தமற்வகாள்ை உள்ைது 

➢ ஷாங்காய் co-operation ஆர்கடனழசஷன் பூகம்பம் குறித்த பயிற்சிக்கான 
‘SCOJtEx-2019’ கூட்டு பயிற்சியிடன நியூ டில்லியில் வதாடங்க உள்ைது 

➢ அலமரிக்கா பங்கைாழதஷ் நாடுகளுக்கினடதயயாை கடற்பனட பயிற்சி 
ழகரட் 2019  வபயரில் சட்தடாகிரம் இடத்தில் நனடவபறுகிறது. 

➢ டிஆர்டிஓ எனது இக்டனட்டர் காம்ப்ைக்ஸ் டமயத்டத புழனவில் டை எனர்ஜி 
லமட்டீரியல் ரிசர்ச் ழெபரட்டரி வதாடங்கியுள்ைது. 
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➢ 2022க்குள் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூெம் 30 GW அைவிற்கு ஆற்றல் தயார் 
லசய்யப்படும் என குஜராத் அரசு வதரிவித்துள்ைது. 

➢ இந்திய கடதலார காெல்பனட தகாொ கடற்கனரயில் மண்டல அைவிலாை 
“ReSAREX- 19” வபயரில் பாதுகாப்பு பயிற்சியினை தமற்வகாண்டு ெருகிறது 

➢ இந்தியாவும் அலமரிக்காவும் இனணந்து முதல்முனறயாக மூன்றுவிதமாை 
ராணுெ பயிற்சிகனை தமற்வகாண்டு ெருகின்றது இப்வபயர் டடகர் ட்ரம்ப் 
தற்தபாது ஆந்திராவில் உள்ை விசாகப்பட்டினம் மற்றும் காக்கிநாடாவில் 
நனடவபற்று ெருகிறது. 

➢ இந்தியா இந்ழதாழனசியாவின் இடைந்து சமுத்ரா சக்தி என்ற கடற்படட 
பயிற்சிடய ெங்காை விரிகுடாவில் தமற்வகாண்டு ெருகிறது 

➢ இந்தியா ரஷ்யா இடடழய டிசம்பர் மாதம் எக்சடசஸ் இந்திரா 2019 என்ற 
லபயரில் கூட்டு ராணுெ பயிற்சி நனடவபற உள்ைது 

➢ ஆப்கானிஸ்தான் படடவீரர்களுக்கு இந்தியாவும் சீனாவும் இனணந்து பயிற்சி 
அளித்து ெருகின்றை 

➢ இஸ்ழரா அடமப்பு சந்திரயான் 3 லமஷிடன 2020இல் நிெவிற்கு 
அனுப்புெதற்காக தயாராகியுள்ைது. 

➢ மூன்று நாள் கடற்பனட பயிற்சி Za’ir-Al-Bahr (Roar of the Sea) என்ற வபயரில் 

இந்தியா மற்றும் ழகாட்டார் கடற்படட வீரர்களுக்கு நனடவபற்றது. 

➢ ஜப்பான் லைழரா ஃழபஸ் எக்ஸ்பில்ெழரஷன் ஏலஜன்சி பூமியிலிருந்து 

விண்ணிற்கு வசன்று ராயூகு என்ற சிறு ழகாளிலிருந்து மாதிரி எடுத்துவர 

ையபுச 2 (Hayabusa 2) அனுப்ப உள்ைது. 

➢ அலமரிக்காவின் 13 நாழனா ழசட்டிடெட் உடன் இந்தியாவின் கார்ழடாசாட் 3 

ஆகியெற்றினை ெருகிற நெம்பர் 25 ஆம் தததி இஸ்தரா நிறுெைம் 

விண்ணிற்கு அனுப்பி உள்ைது. 

➢ சிங்கப்பூர் இந்தியா தாய்ொந்து கடற்படட பயிற்சி SITMEX 2019என்ற லபயரில் 

அந்தமான் லில் நனடவபற்றுெருகிறது. 

➢ னமக்தராசாப்ட் நிறுெைம் இந்திய பள்ளிகளில் டிஜிட்டல் மாற்றம் 

வசய்ெதற்காக ழக-12 டிரன்ஸ்பாழமஷன் பிழரம்ஒர்க்  ஒன்று 

உருொக்கியுள்ைது 

➢ இந்திய கப்பல் படடயும் ஜப்பானிய கப்பல் படடயும் இனணந்து 

முதல்முனறயாக லவடிகுண்டுகடை கண்டுபிடித்து தகர்க்கும் பயிற்சியிடன 

தமற்வகாண்டு ெருகின்றை. 

➢ பல்தெறு நாடுகள் கலந்து வகாண்டு பாதுகாப்பு பயிற்சியில் ஈடுபடும் 
மிலான் 2020 பயிற்சி இந்திய கடற்படடயால் விசாகப்பட்டினத்தில் 
நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 

➢ DEFCOM INDIA 2019’ என்ற இரண்டு நாள் கருத்தரங்கம் மானக்சா லசன்டர் 
புதுடில்லியில் நடடலபற்றது 
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➢ இஸ்தரா நிறுெைம் பிஎஸ்எல்வி சி 47  ராக்லகட், 13 நாழனா ழசட்டிடெட் 
மற்றும் கார்ழடாசாட் 3 விண்ணில் ஏவியுள்ைது 

➢ இந்திய விமானப்படட மற்றும் சிங்கப்பூர் விமானப்படட இரண்டும் 
இனணந்து கூட்டு விமான படட பயிற்சியிடன ழமற்குவங்காைம் கனல 
வகாண்டா விமாைப்பனட பயிற்சி நிறுெைத்தில் நனடவபற்றது. 

➢ இந்தியா மற்றும் ழநபால் நாடுகளுக்கு இனடதய கூட்டு ராணுெ பயிற்சி ஆை 
சூரிய கிரன் 14 என்ற பயிற்சி தநபாளில் நனடவபற்றது 

➢ சக்தி என்ற லபயரில் கூட்டு ராணுவ பயிற்சி இந்தியாவும் பிரான்சும் ழசர்ந்து 
ராஜஸ்தான் பிகாரில் காை பயிற்சி வபற்றது 
 

Ïju brŒÂfŸ                                     

➢ இன்டர்ழநஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் இன்ஃபர்ழமஷன் வடக்ைாலஜி 
னைதராபாத் நிறுெைம் புதிதாக முதல் முனறயாக இந்தியாவில் பிடரன் 
அட்ெஸ் உருொக்கியுள்ைது 

➢ மத்திய அரசு வபண்களின் பாதுகாப்பிற்காக லபண்கள் உதவி டமயம் 
நாட்டில் 10,000 காெல் நினலயங்களில் ஆன்ட்டி யூமன் டிராபிக் யூனிட் என்ற 
வபயரில் உள்ைது. 

➢ ததால் வியாதிக்காை ழதசிய யுனானி மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சிக்கிமில் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ைது 

➢ இந்தியாவில் முதல்முனறயாக உள்நாட்டு நீர்வழி தடத்தில் குவாைாட்டி 
உள்ை பாண்டு துடறமுகத்திற்கு  “மழகஸ்வரி” என்ற சரக்கு கப்பல் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ைது. 
➢ நாஸ்காம் இன் இந்தியா ழடக் ஸ்டார்ட்அப் எக்ழகா சிஸ்டம் என்ற 

அறிக்னகயின்படி இந்தியா, சீைா-அவமரிக்காவுக்கு அடுத்தபடியாக 
மிகப்வபரிய மூன்றாவது ஸ்டார்ட்அப் எக்ழகா சிஸ்டம் நாடாக விைங்குகிறது. 

➢ நவம்பர் 9 அன்று பிரதமர் ழமாடி அவர்கள் ஒருங்கிடைந்த கர்தார்பூர் காரிடார் 

பாகிஸ்தான் எல்னலயாை பஞ்சாப் மாநிெத்தின் குருதாஸ்பூர் ழதரா பாபா 
நானக் வடர  இன்று திறக்க உள்ைார் 

➢ மத்திய மனிதெை தமம்பாட்டுத்துனற நழவாதயா வித்யாெயா சமிதியின 
வைர்ச்சிக்காக சாொ தர்பன் என்ற இடையதைத்டத உருொக்கியுள்ைது. 

➢ அதயாத்தியாவில் உள்ை ராமலஜன்ம பூமி பாபர் மசூதி நிெ நிெப் பிரச்சடன 
லதாடர்பாக உச்சநீதிமன்றம் நவம்பர் 9 அன்று தைது தீர்ப்னப 
வெளியிட்டுள்ைது. 

➢ இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் இரு நாடுகளுக்கு இனடதய  மாநிலங்களுக்காை 
ஒருங்கிடைப்டப  2020இல் உருவாக்குவதாக திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. 



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

JSR IAS Academy, East Tambaram, Cell No:7358001586 / 87 Page 13 
 

➢ இந்தியா ரஷ்யா சீனா மூன்று நாடுகளும் இடைந்து  அலமரிக்க பை 
பரிமாற்றத்திற்கு மாற்று உருவாக்க முடனப்பு எடுத்துள்ைது. 

➢ கூடங்குைம் அணுமின் நினலயத்தின் பாதுகாப்பு வதாடர்பாக இந்தியாவும் 
ரஷ்யாவும் இனணந்து னசபர் வசக்யூரிட்டி ஒத்துனைப்பு ஏற்படுத்த உள்ைது. 

➢ இந்தியாவில் முதல் முதொக யாடனகளுக்கான ஒரு அருங்காட்சியகம் 
உத்தரபிரழதசம் மதுராவில் அனமக்கப்பட்டுள்ைது 

➢ உச்சநீதிமன்ற தடெடம நீதிபதியின் அலுவெகம் உட்பட தகவல் அறியும் 
உரிடமச் சட்டத்தின் கீழ் வகாண்டு ெரப்பட்டுள்ைது. 

➢ சபரிமனலயில் வபண்கள் தரிசைத்திற்காை ெைக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தின் 5 
நீதிபதிகள் அமர்வில் இருந்து 7 நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வுக்கு 
மாற்றப்பட்டுள்ைது 

➢ உலக சுகாதார அனமப்பின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட டடபாய்ட் மருந்து முதல் 

முடறயாக பாகிஸ்தானில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது 

➢ CT-TTX என்ற லபயரில் இந்தியா ஜப்பான் அலமரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திழரலிய 4 

நாடுகள் பயன்லபறும் முதல் தீவிரவாததடுப்பு பயிற்சி ழதசிய புெனாய்வு 

அனமப்பால் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ைது. 

➢ மத்திய அனமச்சரனெ ழசாவா ரிக்பா ழதசிய கல்வி நிடெயத்டத yjhf;fpy; 
cs;s Ny vd;w ,lj;jpy; அனமத்துள்ைது. இது இமயமனல பகுதியில் 

உள்ை  ஒருவிதமாை மருத்துெமுனற  நிறுெைம். 

➢ மத்திய அரசு 2020க்குள் நாட்டில் பாரத் லநட் திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு லட்சம் 

கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு அகண்ட அனலெரினச இனணப்பினை 

ெைங்குெனத உறுதிப்படுத்தியுள்ைது. இதுெனர ஒரு ெட்சத்து 28 ஆயிரம் 

கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு இடைப்பு ெைங்கப்பட்டுள்ைது. 

➢ 2019-20 ஆண்டில் மத்திய அரசின் பிரதம மந்திரி கிராம் ழயாஜனா திட்டத்தின் 

கீழ் நாட்டில் அதிகப்படியான உயர்ந்த பகுதிகளில் சாடெ வசதியிடன ஜம்மு-

காஷ்மீர் மாநிெம் வபற்றுள்ைது 

➢ 'SHIKHAR SE PUKAR' என்ற லபயரில் நீர் பாதுகாப்பு குறித்த ஆெணப் 

படத்தினை மத்திய அரசு தயாரித்துள்ைது. 

➢ 33-வது மாவட்டமாக njd;fhrp மாவட்டம்- வதாடக்கம் (நெம்பர் 22, 2019) 
➢ 34-வது மாவட்டமாக கள்ைக்குறிச்சி மாவட்டம் -வதாடக்கம் (நெம்பர் 26, 

2019) 
➢ 35-வது மாவட்டமாக, uhzpNgl;il மாவட்டம் -வதாடக்கம் (நெம்பர் 28, 

2019) 
➢ 36-வது மாவட்டமாக jpUg;gj;Ju; மாவட்டம் -வதாடக்கம் (நெம்பர் 28, 

2019) 
➢ 37-வது மாவட்டமாக nrq;fy;gl;L மாவட்டம் -வதாடக்கம் (நெம்பர் 29, 

2019) 
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➢ ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரததசத்தில் லசப்டம்பர் 2024 ஆம் ஆண்டு 
லமட்ழரா ரயில் திட்டத்டத லதாடங்குவதற்கான 9590 ழகாடி மதிப்புள்ை 
திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ைது 

➢ மத்திய அரசு மணிப்பூரில் உள்ை ழொக்டக் ஏரியில் நீர்வழி பானதக்காை 
திட்டத்தினை துெங்க உள்ைது 

➢ மத்திய அரசு லபண்களின் பாதுகாப்பிற்கான லபண்களுக்கான பாதிப்பு 
குறித்து புகார் லசய்வதற்கு சீபாக்ஸ்(SHE_BOX) என்ற இனணய ெசதினய 
ஏற்படுத்தி உள்ைது 

➢ ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச்சூைல் அனமப்பு உெக லவப்பமயமாதடெ கணித்து 
ஒரு அறிக்டக லவளியிட்டுள்ைது அதன்படி 2100 ஆம் ஆண்டில் 3.2 
லசல்சியஸ் லவப்பநிடெ அதிகரிக்கும் எை கணக்கிடப்பட்டுள்ைது 

➢ ததசிய அைவில் கல்லூரிகளுக்கு அங்கீகாரம் ெைங்கும் அனமப்பு மத்திய  
பிரழதசத்தில் முதல் பல்கடெக்கேகமாக ழதவி அகல்யா 
பல்கடெக்கேகத்திற்கு ஏ+ சான்றிதழ் வேங்கியுள்ைது. 
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