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TNPSC தேரவ்ுகளுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஆகஸ்டு 2019 

தமிழகம்    
 ேமிழக முேலமைசச்ர ் எடப்பாடி பழனிசச்ாமி அவரக்ள்  அமைரிக்கா, 

இங்கிலாந்து, ஐக்கிய அரபு அமீரகை் ஆகிய நாடுகளில் 28 ஆகஸ்டு 2019 முேல்  14 

நாடக்ள்  சுற்றுப்பயணை் தைற்மகாண்டார.்  

ஒப்பந்ேங்களின் விவரை் : 

o லண்டனில் உள்ள புகழ்பெற்ற கிங்ஸ் மருதத்ுவமனனயின் கினளனை 

தமிழகதத்ில் பதொடங்குவதற்கொக முதல்வர ் எடெ்ெொடி கக.ெழனிசொமி 

முன்னினலயில்   29-8-2019 அன்று புரிநத்ுணரவ்ு ஒெ்ெநத்ம் 

பசை்துபகொள்ளெ்ெடட்து.   

o மருதத்ுவரக்ள் மற்றும் மருதத்ுவெ் ெணிைொளரக்ளின் ெணி கமம்ெொடுகனளக ்

கண்டறிநத்ு அதனன தமிழகதத்ில் பசைல்ெடுதத்ும் வனகயில், தமிழக 

அரசுக்கும், சரவ்கதச திறன்கள் கமம்ெொடட்ுக ் கழக நிறுவனதத்ுக்கும் இனடகை 

புரிநத்ுணரவ்ு ஒெ்ெநத்ம் னகபைழுதத்ொனது. 

o பதொற்று மற்றும் பதொற்றொத கநொை்கனளத ்தடுதத்ல், கடட்ுெ்ெடுதத்ுதல், சிகிசன்ச 

அளிதத்ல் ஆகிைனவ சொரந்த்  திடட்ங்கனள கமலும் பசம்னமைொகச ்

பசைல்ெடுதத் லண்டனின் ெனழனம வொை்நத் னைஜீன் மற்றும் டிரொபிகல் 

பமடிசன் நிறுவனதத்ுடன் தமிழக அரசு  கநொகக் அறிக்னகயில்  

னகபைழுதத்ிடெ்ெடட்ுள்ளது. படங்கு, மகலரிைொ கெொன்ற கநொை்கனள 

ஏற்ெடுதத்ும் பகொசுக்கனளக ் கடட்ுெ்ெடுதத்ுவதற்கொன நடவடிக்னககள் மற்றும் 

அநத் கநொை்கனளக ்னகைொளும் வழிமுனறகனள அறிவதற்கு  கநொகக் அறிக்னக 

வனக பசை்கிறது.  

 ேருைபுரி ைாவடட்ை், மபன்னாகரை் அருதக சீலநாயக்கனூரில் சுைார ் 4,000 

ஆண்டுகளுக்கு முந்மேய பாமறக் கீறல்  ஓவியங்கள் கண்படடுகக்ெ்ெடட்ுள்ளன. 

 விருதுநகர ்ைாவடட்ை் காரியாப்படட்ியில் ஜவுளி பேனிடுை் குழுைை், புதிய மோழில் 

பூங்கா ஆகிைவற்றுக்கு முதல்வர ்ெழனிசொமி  அடிகக்ல் நொடட்ினொர.் 

 ”ஃபின் புளூ” (‘FinBlue’) என்ற பெைரில் இநத்ிைொவின் முதல் நிதி பதொழில்நுடெ் னமைம் 

(FinTech centre of excellence)  பசன்னனயில் அனமகக்ெ்ெடட்ுள்ளது. இதனன  மதத்ிை அரசின்   

‘இநத்ிை மின்னணு பதொழில்நுடெ் பூங்கொ’ (Software Technology Parks of India) மற்றும் தமிழக 

அரசின் ‘எல்கொட’் (Electronics Corporation of Tamil Nadu(ELCOT)) நிறுவனமும் இனணநத்ு 

அனமதத்ுள்ளன.  
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 திண்டுக்கல் பூடட்ு ைற்றுை் காமரக்குடி கண்டாங்கி தசமலக்கு 27 ஆகஸ்டு 2019 

அன்று  புவிசார ் குறியீடு வழங்கப்படட்ுள்ளது. புகழ்பெற்ற திண்டுகக்ல் பூடட்ு 150 

ஆண்டுகளுக்கு முன் சங்கரலிங்கொசச்ொரி சககொதரரக்ளொல் தைொரிெ்பு துவங்கெ்ெடட்து.  

o கூ.தக. :   ஒரு உற்ெதத்ி பெொருள், ஒரு குறிெ்பிடட் பிரொநத்ிைதத்ுக்கு பசொநத்மொனது 

என்ெனத அங்கீகரிெ்ெதற்கொக, புவிசொர ் குறியீடு வழங்கெ்ெடுகிறது.   1999 ம் 

ஆண்டு ெல வனகைொன பெொருடக்ளுகக்ு புவிசொர ் குறியீடு மற்றும் ெொதுகொெ்பு 

சடட்தன்த பகொண்டு இநத்ிை அரசு பகொண்டு  வநத்து. அநத் வனகயில், நம் 

நொடட்ில் தைொரிகக்ெ்ெடும் சிறெ்பு வொை்நத், தனி அனடைொளம் பகொண்ட 

பெொருடக்ள் புவிசொர ் குறியீடு சடட்தத்ில் ெதிவு பசை்ைெ்ெடட்ு வருகிறது. இநத் 

சடட்தத்ில் ஒரு பெொருள் இடம்பெற்றுவிடட்ொல், அநத் பெொருளின் பெைனர கவறு 

ெகுதியில் உற்ெதத்ிைொகும் அல்லது தைொரிகக்ெ்ெடும் பெொருளுக்கு 

ெைன்ெடுதத்க ்கூடொது என்ெது விதிைொகும். இதன் மூலம் புவிசொர ்குறியீடு பெற்ற 

பெொருடக்னள கெொலிைொகத ்தைொரிக்க சடட்ெ்ெடி தனட விதிகக்ெ்ெடுகிறது. 

o தமிழகதத்ில் ஏற்கனகவ கொஞ்சிபுரம் ெடட்ு, விருெ்ெொசச்ி வொனழெ்ெழம், 

பகொனடகக்ொனல் மனலெ்பூண்டு, ஈகரொடு மஞ்சள், தஞ்சொவூர ் ஓவிைம், 

தனலைொடட்ி பெொம்னம, ெதத்மனட ெொை், மதுனர மல்லி, ெழநி ெஞ்சொமிரத்ம் என 

30 பெொருள்களுகக்ு புவிசொர ்குறியீடு வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது குறிெ்பிடதத்கக்து. 

o தற்கெொது திண்டுகக்ல் பூடட்ு மற்றும் கண்டொங்கி கசனலக்கு புவிசொர ் குறியீடு 

கினடதத்ிருெ்ெதன் மூலம், தமிழகதத்ில் இதுவனர புவிசொர ் குறியீடு பெற்ற 

பெொருடக்ளின் எண்ணிக்னக 32 ஆக உைரந்த்ுள்ளது. 

 அமைரிக்காவில் உள்ள ‘நாசா’ விண்மவளி ஆராய்சச்ி மையே்துக்கு மசல்வேற்கு 

தபாடட்ிே்தேரவ்ு மூலை்  ைதுமரமயச ் தசரந்்ே ைாணவி தஜ.ோன்யா ேஸ்னை்  

கதரந்ப்தடுகக்ெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

 24 ைணி தநரமுை் ஒளிபரப்பாகுை் ேமிழக அரசின் பள்ளிக் கல்விே்துமறயின்  

கல்வி மோமலக்காடச்ிமய முேல்-அமைசச்ர ் எடப்பாடி பழனிசாமி  26-08-2019 

அன்று மோடங்கி மவே்ோர.்  இதற்கொக பசன்னன ககொடட்ூரப்ுரதத்ில் உள்ள அண்ணொ 

நூற்றொண்டு நூலகதத்ின் 8-வது தளதத்ில் கல்வி பதொனலகக்ொடச்ி அலுவலம், 

ஸ்டுடிகைொ அனமக்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

 மசன்மனயில் மபண்கள் ைற்றுை் குழந்மேகளின் பாதுகாப்புக்காக 40 ”அை்ைா 

தராந்து வாகனங்கமள” முேல்-அமைசச்ர ் எடப்பாடி பழனிசாமி மோடங்கி 

மவே்ோர.்   1091 என்ற இலவச கெொன் மூலம் பதொடரப்ுபகொண்டு பெண்களுகக்ு 

எதிரொன குற்ற பதொடரெ்ொன புகொனர பகொடுக்கலொம். 1098 என்ற எண்ணில் 

குழநன்தகளுகக்ு எதிரொன குற்றங்கள் குறிதத்ு புகொர ் அளிகக்லொம். இநத் 

குற்றங்களுகக்ொக பிரதக்ைகமொக னவகக்ெ்ெடட்ுள்ள அம்மொ கரொநத்ு வொகனங்கனள 
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சம்ெவ இடங்களுக்கு அனுெ்பி கதனவைொன நடவடிக்னககனள எடுகக் முடியும். இநத் 

வொகனதத்ின் முன்ெகுதியிலும், பின்ெகுதியிலும் ககமரொகக்ள் பெொருதத்ெ்ெடட்ிருகக்ும். 

பெண்கள், குழநன்தகள் பகொடுனமெ்ெடுதத்ெ்ெடுவதொக பதரிநத்ொல் அருகில் 

உள்ளவரக்ள்கூட புகொர ்அளிகக்லொம் 

o கூ.ேக. :“பெொது இடங்களில் பெண்கள் ெொதுகொெ்பு” என்ற திடட்தத்ிற்கொக படல்லி, 

பசன்னன, மும்னெ, பகொல்கதத்ொ, பெங்களூரு, ஐதரொெொத,் ஆமதொெொத ் மற்றும் 

லக்கனொ ஆகிை 8 நகரங்கனள மதத்ிை அரசு கதரவ்ு பசை்துள்ளது. இதத்ிடட்தன்த 

பசைல்ெடுதத்ுவதற்கொக மதத்ிை, மொநில அரசுகளின் ெங்களிெ்புடன் 425 ககொடி 

ரூெொை் பசன்னனக்கு ஒதுக்கீடு பசை்ைெ்ெடட்ுள்ளது. இதத்ிடட்தத்ின் கீழ் இநத் 

கரொநத்ு வொகனங்கள் திடட்ம் பதொடங்கெ்ெடட்ுள்ளன.  

 மசன்மனயில் முேன்முமறயாக மின்சார தபருந்து தசமவமய முேலமைசச்ர ்

பழனிசாமி 26-08-2019 அன்று மோடங்கி மவே்ோர.்  இநத்  மின்சொர  கெருநத்ுகளில் 

குளிரச்ொதன  வசதி, கண்கொணிெ்பு ககமரொ உள்ளிடட் ெல்கவறு அம்சங்கள் உள்ளன. 

இதில்  உள்ள கெடட்ரினை 4 மணி கநரம்  சொரஜ்் பசை்தொல் 320 கி.மீ. தூரம் வனர 

பசல்லலொம். இதில் 54 ெைணிகள் வனர  ெைணிக்கும் வனகயில் இருக்னககள் 

அனமகக்ெ்ெடட்ுள்ளன.  

 நாடட்ிதலதய முேன்முமறயாக ரூ.2 தகாடி ைதிப்பீடட்ில், ேக்காளிமய பேப்படுே்தி 

ைதிப்புக் கூடட்ப்படட் மபாருடக்மள ேயாரிக்குை் இயந்திரங்கள் நிறுவப்படட் 5 

வாகனங்கமள முேலமைசச்ர ் எடப்பாடி பழனிசாமி  மோடங்கி மவே்துள்ளார.் 

இநத் இைநத்ிரம் பகொண்ட பிகரதக்ைக வொகனங்கள் கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, ககொனவ 

மற்றும் படல்டொ மொவடட்ங்களில் முதல்கடட்மொக வலம்வரவுள்ளது.  

 நாடட்ின் முேலாவது    'தேசிய பறமவகள் சூழியல் நசச்ுயல் மையை்’ ( 'National Centre 

for Avian Ecotoxicology')  தகாயை்பே்தூரிலுள்ள  சலிை் அலி இயற்மக அறிவியல் 

ைற்றுை்  பறமவகள் ஆராய்சச்ி மையே்தில் (alim Ali Centre for Ornithology and Natural Sciences  

((SACON) )   24-8-2019 அன்று மதத்ிை சுற்றூசூழல் அனமசச்ர ் பிரகொஷ் ஜவகடகர ்

அவரக்ளொல் பதொடங்கி னவகக்ெ்ெடட்து.  

o கூ.ேக. :  மும்னெனைச ் கசரந்த் ெறனவகள் ஆரொை்சச்ிைொளர ் சலீம் அலியின் 

பெைரில் ஆனனகடட்ியில் கடநத் 1990-ஆம்  ஆண்டில் இநத் னமைம் 

ஏற்ெடுதத்ெ்ெடட்து. உணவுச ் சங்கிலியின் அடி முதல் நுனி வனர பதொடரப்ில் 

உள்ள ெறனவகனளக ் கொெ்ெதன் மூலம் மனிதரக்னளயும் கொெ்ெொற்ற கவண்டும் 

என்ெனத கநொகக்மொகக ்பகொண்டு இநத் னமைம் பசைல்ெடுகிறது.  

 வரை்க்கமல அறிவியல் குறிே்ோன இரண்டு நாள் தேசிய ைாநாடு  பசன்னனயில்  

கதசிை சிதத்ொ ஆரொை்சச்ி நிறுவனதத்ில் 22-23 ஆகஸ்டு 2019 தினங்களில் நனடபெற்றது.  
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 ஊடட்சச்ே்து இயக்க (தபாஷன் அபியான்) திடட்ே்தில் சிறப்பாகச ்

மசயல்படட்ேற்காக தேசிய அளவில் ேமிழகே்திற்கு முேலிடே்திற்கான இரு 

விருதுகளுை், இரண்டாமிடே்திற்கான ஒரு விருதுை்  வழங்கப்படட்ன. 

கூ.ேக. :   

o POSHAN Abhiyaan - PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment எனும் திடட்ம்  பிரதமர ் 

கமொடி அவரக்ளொல்  8 மொரச் ் 2019 அன்று இரொஜஸ்தொன் மொநிலம் ஜூஞ்ஜீனு 

(Jhunjhunu) எனும் இடதத்ில் பதொடங்கெ்ெடட்து.  

o ெல துனறகளின் ஒருங்கினணெ்புடன் இநத்ிைொனவ ஊடட்சச்தத்ுக ் குனறெொடு 

இல்லொத நொடொக உருவொகக்ும் வனகயில், கெொஷன் அபிைொன் திடட்ம் 

பசைல்ெடுதத்ெ்ெடட்ு வருகிறது.  

o தமிழகதத்ில் இதத்ிடட்ம் 2018-இல் 11  மொவடட்ங்களிலும், 2019-இல் 21 

மொவடட்ங்களிலும் பசைல்ெடுதத்ெ்ெடட்ு வருகிறது.  

 மசன்மன உயரநீ்திைன்ற கூடுேல் நீதிபதிகள் 6 தபர ் நீதிபதிகளாக நியைனை் :  

பசன்னன உைரநீ்திமன்றதத்ில் கூடுதல் நீதிெதிகளொக பெொறுெ்பு வகிதத்ு வநத் 

நீதிெதிகள் எஸ்.ரொமதிலகம், ஆர.்தொரணி, பி.ரொஜமொணிகக்ம், டி.கிருஷ்ணவள்ளி, 

ஆர.்பெொங்கிைெ்ென், ஆர.்கைமலதொ ஆகிை 6 கெனர நிரநத்ர நீதிெதிகளொக நிைமிதத்ு 

குடிைரசுத ் தனலவர ் உதத்ரவிடட்ுள்ளொர.்    பசன்னன உைரநீ்திமன்றதத்ில் பமொதத் 

ெணியிடங்களின் எண்ணிக்னக 75 .  தற்கெொது  தனலனம நீதிெதி உள்ெட 58 கெர ்

நீதிெதிகளொக உள்ளனர.் கொலிெ்ெணியிடங்களின் எண்ணிக்னக 17 ஆக உள்ளது.   

 கதசிை நல்லொசிரிைர ் விருது 2019 க்கு தமிழகதத்ிலிருநத்ு  ஈகரொடன்ட கசரந்த் ஆசிரிைர ்

மன்சூர ்அலி, கரூனரச ்கசரந்த் பசல்வ கண்ணன் ஆகிகைொர ்கதரவ்ொகியுள்ளனர.்    

 ேமிழ் வளரச்ச்ிே் துமற நடே்துை் இளந்ேமிழர ் இலக்கியப் படட்மற  18-24  ஆகஸ்டு 

2019 தினங்களில்   மதுனர உலகத ்தமிழ்ச ்சங்கதத்ில்  நனடபெற்றது. 

 பசன்னனயில் அனமநத்ுள்ள மசை்பரை்பாக்கை் பகுதியில் தேர ் மட கின்னஸ் 

சாேமன முைற்சி   நனடபெற்றது.     

 தவலூர ் ைாவடட்ை் மூன்றாகப் பிரிக்கப்படுவோக முேல்வர ் எடப்பாடி 

தக.பழனிசாமி 15-8-19 அன்று அறிவிே்துள்ளார.்  இதனொல், மொநிலதத்ில் புதிதொக 

இரண்டு மொவடட்ங்கள் கதொற்றுவிகக்ெ்ெட உள்ளன. இனதத ் பதொடரந்த்ு பமொதத் 

மொவடட்ங்களின் எண்ணிக்னக 37-ஆக உைருகின்றன.  இதன்ெடி, கவலூனர 

தனலனமயிடமொகக ் பகொண்ட ஒரு மொவடட்மும், திருெ்ெதத்ூனர தனலனமயிடமொகக் 

பகொண்ட ஒரு புதிை மொவடட்மும், ரொணிெ்கெடன்டனை தனலனமயிடமொகக ் பகொண்டு 

ஒரு புதிை மொவடட்மும் கதொற்றுவிகக்ெ்ெடும்.  கவலூர ் மொவடட்தத்ில் உள்ள 

கீழ்வழிதத்ுனணைொன்குெ்ெம் எனெ்ெடும் கக.வி.குெ்ெதன்த தனலனமயிடமொகக் 

பகொண்டு ஒரு புதிை தொலுகொ ஏற்ெடுதத்ெ்ெடும் என்றும் முதல்வர ்அறிவிதத்ுள்ளொர.்  
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 ேமிழக அரசின் சுேந்திர தின விருதுகள் 2019 :  

o துணிவு மற்றும் சொகச பசைலுகக்ொன கல்ெனொ சொவ்லொ விருது -  சுருகக்ுமடி 

வனல ெைன்ெொடன்ட கடட்ுெ்ெடுதத்ி மீன்வளதன்த ெொதுகொதத் கடலூர ் மொவடட் 

மீன்வள உதவி இைகக்ுநர ்ரம்ைொ லடச்ுமிகக்ு வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

o டொக்டர ் ஏ.பி.பஜ.அெ்துல் கலொம் விருது - விண்பவளித ் துனறயில் சொதனன 

ெனடதத் இஸ்கரொ நிறுவனதத்ின் தனலவர ்சிவனுக்கு  அறிவிகக்ெ்ெடட்ுள்ளது. 

o அதீத துணிவுகக்ொன விருது - திருபநல்கவலி மொவடட்ம் கனடைதன்தச ் கசரந்த் 

சண்முககவலு, பசநத்ொமனர தம்ெதி (முகமூடி பகொள்னளைரக்ள் தொகக் முைன்ற 

கெொது அதனன தீரதத்ுடன் எதிரத்த்ு பகொள்னளைரக்னள விரடட்ினதற்கொக)  

o நல் ஆளுனம விருது 

o பசன்னன பெருநகர கொவல் ஆனணைரகதத்ுக்கு , கண்கொணிெ்பு ககமிரொகக்ள், 

ஆடக்னள அனடைொளம் கொணும் தனி பசைலி ஆகிைவற்னற உருவொக்கி குற்ற 

நடவடிக்னககள் குனறநத்ிட வழிவகுதத்தற்கொக.  

o ஊரக வளரச்ச்ி மற்றும் ஊரொடச்ித ் துனறக்கு,  கவலூர ் மொவடட்ம் நொகநதி 

ஆற்றுக்கு புதத்ுயிர ்அளிதத் நடவடிக்னககக்ொக 

o வணிகவரித ் துனறக்கு,  ஜி.எஸ்.டி., வரி பதொடரெ்ொக 24 மணி கநரமும் 

தகவல்கனள அளிக்கும் அனமெ்பு, தனி பசைலினை உருவொக்கிைதற்கொக  

o மொற்றுதத்ிறனொளிகள் நலனுகக்ொக சிறெ்ெொகெ் ெணிைொற்றிைதற்கொன தமிழக 

அரசு விருது, பசன்னன கவெ்கெரி ஆெ்ெரச்ூனிடட்ி அறிவுசொர ் குனறெொடுனடை 

குழநன்தகளுகக்ொன ெள்ளிகக்ு வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது.  

o மொற்றுதத்ிறனொளிகளுக்கு அதிகளவில் கவனலவொை்ெ்பு அளிதத் தனிைொர ்

நிறுவனமொக கதரவ்ு பசை்ைெ்ெடட் எவபரஸ்ட ் ஸ்படபினலசரஸ்் நிறுவனதத்ுக்கு 

விருது வழங்கெ்ெடட்து. 

o மொற்றுத ் திறனொளிகளுகக்ு அதிகளவில் கடனுதவி வழங்கிை வனகயில் சிறநத் 

வங்கிைொக கசலம் மொவடட் மதத்ிை கூடட்ுறவு வங்கி கதரவ்ு பசை்ைெ்ெடட்து. 

o மொற்றுத ் திறனொளிகளுக்கொக, பசன்னன சொநக்தொமில், உணரவ்ு பூங்கொ 

அனமதத்தற்கொக, பசன்னன மொநகரொடச்ிக்கு, ெொரொடட்ு சொன்றிதழ் 

வழங்கெ்ெடட்து.  

o சிறநத் மருதத்ுவருகக்ொன விருதுகனள ககொனவ அரசு மருதத்ுவக ் கல்லூரி 

முடநீகக்ிைல் மற்றும் விெதத்ு சிகிசன்செ் பிரிவு இைக்குநர ் பச.பவற்றிகவல் 

பசழிைன் மற்றும் கீழ்ெ்ெொக்கம் ஒடட்ுறுெ்பு அறுனவ சிகிசன்சத ்துனற தனலவர ்

வீ.ரமொகதவி ஆகிகைொருக்கு   

o சிறநத் சமூகெ் ெணிைொளருக்கொன விருது -  திருவொன்மியூர ் ெொதக்வ 

நிறுவனதத்ின் பெொதுச ்பசைலொளர ்சநத்ிரொ பிரசொதத்ுக்கு   
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o மகளிர ் நலனுகக்ொகச ் சிறெ்ெொகத ் பதொண்டொற்றிை பி.எம்.எச-்இநத்ிைொ என்ற 

அனமெ்பின் நிறுவனர ் எம்.சூனச மரிைொனுக்கும், கெொதிமரம் அனமெ்பின் 

நிறுவனர ்பி.ரகமஷ்குமொருக்கும் விருதினன முதல்வர ்ெழனிசொமி வழங்கினொர.் 

o சிறெ்ெொகச ் பசைல்ெடும் உள்ளொடச்ி அனமெ்புகளுகக்ொன முதல்வரின் 

விருதுகளில்,   கசலம் மொநககரொடச்ி சிறநத் மொநகரொடச்ிக்கொன விருனதயும், 

நகரொடச்ிகள் வரினசயில் முதல்  தருமபுரி நகரொடச்ி சிறநத் நகரொடச்ிகக்ொன 

விருனதயும் ,   கெரூரொடச்ிகள் வரினசயில் டி.கல்லுெ்ெடட்ி கெரூரொடச்ி சிறநத் 

கெரூரொடச்ிக்கொன விருனதயும் பெற்றன.  

o முதல்வரின் மொநில இனளஞர ் விருதுகள் மூன்று கெருக்கு அளிகக்ெ்ெடட்ன. 

அதன்ெடி, நொமகக்ல் மொவடட்ம் அடச்ைம் டிரஸ்டின் பெ.நவீன்குமொர,் ெொரதமொதொ 

நிறுவனதத்ின் மூலம் உணவளிதத்ு வரும் திண்டுகக்ல் மொவடட்ம் 

மு.ஆனநத்குமொர,் ஆதரவற்கறொருகக்ு மறுவொழ்வுகனள அளிதத்ு வரும் மதுனர 

மொவடட்ம் ரொ.கனலவொணி ஆகிகைொருகக்ு  இனளஞர ் விருதினன முதல்வர ்

ெழனிசொமி வழங்கினொர ்

 காஞ்சீபுரே்தில்   1 ஜீமல  2019 முேல்  46 நாடக்ளாக நமடமபற்ற அே்திவரேர ்

ேரிசனை்   16 ஆகஸ்டு 2019  அன்று நிமறவு பெற்றது.  

 பழனி பஞ்சாமிரே்ே்துக்கு புவிசார ் குறியீடு  :  திண்டுகக்ல் மொவடட்ம், ெழனி 

தண்டொயுதெொணி ககொயிலில் ெகத்ரக்ளுகக்ு வழங்கெ்ெடும் ெஞ்சொமிரத்தத்ுக்கு 14-08-

2019 அன்று  புவிசொர ் குறியீடு வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது.      ஏற்கனகவ மதுனர மல்லினக, 

ஈகரொடு மஞ்சள், நீலகரி கதயினல உள்ளிடட் பெொருடக்ளுக்கு புவிசொர ் குறியீடு 

வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது. இநத் வரினசயில் 29-வதொக இனணநத்ுள்ள ெழனி ெஞ்சொமிரத்ம். 

முதன்முனறைொக தமிழக ககொயில்களில் வழங்கெ்ெடும் பிரசொததத்ிற்கு புவிசொர ்

குறியீடு வழங்கெ்ெடட்ுள்ள பெருனமனை ெழனி  முருகன் ககொவிலுக்கு கினடதத்ுள்ளது.   

o இநத் ெஞ்சொமிரத்ம் வொனழெ்ெழம், பவல்லம், ெசுபநை், கதன், ஏலகக்ொை் ஆகிை 

இைற்னகைொன பெொருடக்னளக ் பகொண்டு தைொரிகக்ெ்ெடுகிறது. கூடுதல் 

சுனவகக்ொக கெரிசச்ம்ெழம், கற்கண்டு உள்ெட 5 பெொருடக்ள் 

கசரக்க்ெ்ெடுகின்றன. 

 முேலாவது  சரவ்தேச கை்பன் ைாநாடு சுவிடச்ரல்ாந்தில் உள்ள சூரிச ் ைாநிலக் 

கல்லூரியில் வருை் 5,6 அக்தடாபர ்  2019 தேதிகளில் நனடபெறுகிறது. இம்மொநொடன்ட 

அகில உலக கம்ென் கழகம், மதுனர கொமரொஜர ்ெல்கனலகக்ழக தமிழிைல் துனறயுடன் 

இனணநத்ு நடதத்ுகிறது.  

 அறவாணர ் ஆராய்சச்ி அறக்கடட்மளயின்   அறவாணர ் சாேமன விருது  மூே்ே 

ேமிழறிஞரக்ள் சிற்பி பாலசுப்பிரைணியன்,  க.ராைசாமி, ேமிழ்ப்பற்றாளன் 

ஆகிகைொருக்கு வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது.   
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 200 தபருக்கு கமலைாைணி விருது:   கடநத் எடட்ு ஆண்டுகளொக (2011-2018) 

வழங்கெ்ெடொமல் இருநத் தினரெ்ெடம்,  இலக்கிைம் உள்ளிடட் ெல்கவறு துனறகளில் 

சிறநத்ு விளங்குகவொருகக்ொன கனலமொமணி விருதுகள்   ெல்கவறு கனலஞரக்ளுகக்ு  

அளிக்கெ்ெடட்ன.  

ஆண்டு வாரியாக விருது மபற்றவரக்ள்  விவரை் (2017,2018) : 

2017- ஆை் ஆண்டு:   

எஸ்.பசளம்ைொ (குரலினச), பிகரமொ ரங்கரொஜன் (குரலினச), சூரிைபிரகொஷ் (குரலினச),  

எச.்சிவரொமகிருஷ்ணன் (கடம்), ஏ.என்.ெொகை்லடச்ுமி (புல்லொங்குழல்), ரங்கநொத 

ெடட்ொசச்ொரிைொர ் (தவில்), சம்ெநத் ஓதுவொர ் (கதவொர இனச), டி.கலொகநொத சரம்ொ 

(குரலினச), ஸ்ரீரொம் ெரசுரொம் (குரலினச), கரொஜொ கண்ணன் (ெரதம்), பிரிைொ முரளி 

(ெரதம்), ஆர.்எஸ்.பஜைலதொ (இனச நொடக நடினக), சிவன் ஸ்ரீனிவொசன் (சின்னதத்ினர), 

நல்லசிவம் (நொடக நடிகர)், பிரிைொ மணி (நடினக), சிங்கமுதத்ு (நடிகர)், ஜி.ைரி 

(இைக்குநர)், யுவன் சங்கர ் ரொஜொ (இனசைனமெ்ெொளர)், கனலஞொனம் (தைொரிெ்ெொளர)், 

கசஷொதத்ிரி நொதன் சுகுமொரன் (புனகெ்ெடக ் கனலஞர)், ஸ்டில்ஸ் ரவி (புனகெ்ெடம்), 

ரொஜநிதி (னகசச்ிலம்பு), தவமணி (கரகொடட்ம்), ரொஜொ (பகொம்பு தெ்ெடன்ட), சமுதத்ிரம் 

(னநைொண்டி கமளம்), சுஜொதொ சிவபிரசொத ் (வில்லினச), பிரகொஷ் எம்.சுவொமி 

(ெதத்ிரினகைொளர)். 

2018- ஆை் ஆண்டு:  

அமுத குமொர ் (மருதத்ுவ நூல் ஆசிரிைர)், ரமணன் (கவிஞர)், ககணசன் (இைற்றமிழ்), 

நிரம்லொ பெரிைசொமி (இைற்றமிழ்), மணனவ பெொன் மொணிக்கம் (இைற்றமிழ்), 

ஏ.எம்.கஜம்ஸ் (நூலொசிரிைர)், எஸ்.கஜ.ஜனனி (குரலினச), லடச்ுமி கமொகன் (குரலினச), 

விதை்ொ சுெ்ரமணிைன் (குரலினச), பிரிைொ சககொதரிகள் சண்முகெ்பிரிைொ, ைரிெ்பிரிைொ 

(குரலினச), ரொஜ்குமொர ் ெொரதி (குரலினச), மணிெொரதி (வைலின்), வீனண எம்.ரொகவன் 

(வீனண), திருெ்ெனநத்ொள் எஸ்.ெொலசுெ்பிரமணிைம் (நொகஸ்வரம்), 

கக.சதத்ிைநொரொைணன் (கீ கெொரட்ு), வி.ரொஜொ (பமல்லினச), ெதம்லடச்ுமி சுகரஷ் 

(ெரதநொடட்ிைம்), நநத்ினி ரமணி (ெரதநொடட்ிைம்), லொவண்ைொ சங்கர ் (ெரதநொடட்ிைம்), 

நிகவதிதொ ெொரத்த்சொரதி (ெரதநொடட்ிைம்), பிகனஷ் மகொகதவன் (ெரதநொடட்ிைம்), லதொ 

ரொகஜநத்ிரன் (ெரதநொடட்ிைம்), பி.முரளிதரன் (ெரதநொடட்ிைம்), வரதரொஜன் (நொடக நடிகர)், 

ஸ்ரீகொநத் ் (நடிகர)், சநத்ொனம் (நனகசச்ுனவ நடிகர)், ஏ.எம்.ரதன்ம் (தைொரிெ்ெொளர)், 

ரவிவரம்ன் (ஒளிெ்ெதிவொளர)், உன்னிகமனன் (பின்னணிெ் ெொடகர)், முதத்ுலடச்ுமண 

ரொவ் (கதொற்ெொனவ கூதத்ு), பி.முதத்ுசச்நத்ிரன் (கதொற்ெொனவக ் கூதத்ு), கக.குமரகவல் 

(ெம்னெ), எஸ்.ஏ.கருெ்னெைொ (னநைொண்டி கமளம்), ககொவிநத்ரொஜ் (பககக்லிகக்டன்ட).   
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அகில இந்திய அளவில் புகழ்மபற்ற ேமிழகக் கமலஞரக்ளுக்கான விருதுகள்... 

2016- முதல் 2018-ஆம் ஆண்டுகளுகக்ொன விருதுபெறும்   அகில இநத்ிை  அளவில் 

புகழ்பெற்ற  தமிழகக ்கனலஞரக்ள் ெடட்ிைல்: 

o ெொரதி விருது:  புலவர ் புலனமெ்பிதத்ன் (கவிஞர-் ெொடலொசிரிைர)்,  கவிஞர ் சுெ்பு 

ஆறுமுகம் (வில்லினச),  சிவசங்கரி (எழுதத்ொளர)் 

o ெொலசரஸ்வதி விருது: சி.வி.சநத்ிரகசகர ் (ெரதநொடட்ிைம்),  னவபஜைநத்ி மொலொ 

ெொலி (ெரதநொடட்ிைம்),  வி.பி.தனஞ்பஜைன் (ெரதநொடட்ிை ஆசிரிைர)் 

o எம்.எஸ். சுெ்புலடச்ுமி விருது: எஸ்.ஜொனகி (தினரெ்ெட ெொடகி -குடும்ெதத்ினர ்

பெற்றனர ் ),  ெொம்கெ சககொதரிகள் சி.சகரொஜொ- சி.லலிதொ (கரந்ொடக இனசக் 

கனலஞரக்ள்), டி.வி. ககொெொலகிருஷ்ணன் (கரந்ொடக இனசக ்கனலஞர)். 

கூ.க. :   

o மனறநத் முன்னொள் முதல்வர ் பஜைலலிதொ பெைரில் மூன்று சிறெ்பு 

கனலமொமணி விருதுகள் ஆண்டு கதொறும் வழங்கெ்ெடும் என்று தமிழக அரசு 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

o கமலும் கனலமொமணி விருது 3 சவரனுக்குெ் ெதிலொக இனி 5 சவரன், அதொவது 40 

கிரொம் எனடயுள்ள பெொற்ெதகக்ங்களொக அளிகக்ெ்ெடும்.  நலிநத் மூதத் 

கனலஞரக்ளுகக்ு மொதநக்தொறும் வழங்கெ்ெடும் உதவித ் பதொனக ரூ.2 

ஆயிரதத்ில் இருநத்ு  ரூ.3 ஆயிரமொக உைரத்த்ி அளிகக்ெ்ெடும் என்றும் தமிழக 

அரசு அறிவிதத்ுள்ளது.  

 ேமிழக அமைசச்ரமவயில் இருந்து, ேகவல் மோழில்நுடப்ே் துமற அமைசச்ர ்

ைணிகண்டன் நீக்கை் பசை்து  தமிழக ஆளுநர ் ென்வொரிலொல் புகரொகித ்

உதத்ரவிடட்ுள்ளொர.்மணிகண்டன் வகிதத்ு வநத் தகவல் பதொழில்நுடெ்தத்ுனற, 

வருவொை்துனற அனமசச்ர ்ஆர.்பி. உதைகுமொருக்கு கூடுதலொக ஒதுகக்ெ்ெடட்ுள்ளது. 

 கீழடியில் எலுை்பில் வடிவமைக்கப்படட் எழுே்ோணி கண்டுபிடிப்பு   :   சிவகங்னக 

மொவடட்ம், திருெ்புவனம் அருகக கீழடியில் நடநத்ு வரும் 5-ஆம் கடட் அகழொை்வில்  

எலும்புகளொல் வடிவனமகக்ெ்ெடட் எழுதத்ொணி   கண்டுபிடிகக்ெ்ெடட்ுள்ளது.   சுமொர ்

2,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வொழ்நத் மகக்ள் எழுதுவதற்கொக எலும்புகனள தீயில் 

வொடட்ி ெகக்ுவெ்ெடுதத்ி கெனொ கெொன்று உருவொக்கிை எழுதத்ொணிைொக இனவ 

இருகக்லொம் என அகழொை்வொளரக்ள் பதரிவிக்கின்றனர.்  

 ேமிழகே்தில் 11 சரணாலயங்கமளயுை், சே்தீஸ்கர,் ைகாராஷ்டிரை் ஆகிய 

ைாநிலங்களில் ேலா ஒரு சரணாலயே்மேயு (மைாே்ேை் -13) சுற்றுசச்ூழல் 
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பாதுகாப்பு ைண்டலங்களாக அறிவிக்க ஒப்புேல் அளிதத்ுவிடட்தொக மதத்ிை வனம் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் துனற அனமசச்ர ்பிரகொஷ் ஜொவகடகர ்அறிவிதத்ுள்ளொர.்   

o வடுவூர,் கஞ்சிரொன்குளம், சகக்ரககொடன்ட, கவடட்ங்குடிஆகிை ெறனவகள் 

சரணொலைங்கள், ஸ்ரீவில்லிபுதத்ூர,் கமகமனல, பகொனடக்கொனல், வல்லநொடு 

உள்ளிடட் வனவிலங்கு சரணொலைங்கள் ஆகிைவற்னற சுற்றுசச்ூழல் ெொதுகொெ்பு 

மண்டலமொக அறிவிகக்ெ்ெடட் தமிழகதன்தச ்கசரந்த் சரணொலைங்கள் ஆகும். 

o மகொரொஷ்டிரதத்ில் தங்ககரஷ்வர ் வனவிலங்கு சரணொலைமும், சதத்ீஸ்கரில் 

உள்ள புலிகள் சரணொலைமும் இநத்ெ் ெடட்ிைலில் அடங்கும். 

o 1986-ஆம் ஆண்டு சுற்றுசச்ூழல் ெொதுகொெ்பு சடட்தத்ின் கீழ் சுற்றுசச்ூழல் 

பெொருளொதொர மண்டலம் பதொடரெ்ொன அறிவிெ்பு பவளியிடெ்ெடட்து  

Portal Academy’s 

(Powered by www.tnpscportal.in) 

TNPSC குரூப் 2,2A 2019 Online Test Batch  

      ேமிழ் | English Mediums | Online Exam & PDF Files 

👉  TNPSC குரூப் 2,2A பாடே்திடட்ே்மே   முழுமையாக உள்ளடக்கிய  தேரவ்ுே் திடட்ை் 

👉 40 தேரவ்ுகள் (மபாதுே்ேமிழ் -40 & மபாது அறிவு-40) | General Studies-40 & General English -27 | 

ஒவ்மவாரு தேரவ்ிலுை் 100 வினாக்கள் (மைாே்ேை் 8000 வினாக்கள்) | திறனறிே் தேரவ்ு 

தகள்விகளுக்கான விளக்கங்கள் (pdf) .  

👉  பமழய ைற்றுை் புதிய பள்ளிப் புே்ேகங்களுக்கு சை முக்கியை்.  | 6,9,11 ைற்றுை் 7,8,10,12 

புதிய பள்ளிப் புே்ேகங்களுக்மகன வகுப்பு வாரியான  சிறப்பு தேரவ்ுகள்  

👉  சமீபே்திய TNPSC தேரவ்ுகளின் ைாதிரியில் ேயாரிக்கபடட்ுள்ள மிகவுை் ேரைான 

வினாே்ோள்கள். 

👉      ஆன்மலன் தேரவ்ுகமள உங்கள் ஸ்ைாரட் ் ஃதபான் அல்லது கணினி மூலைாகதவா 

அல்லது Print எடுே்தோ (Question Paper, Answerkey, Coding Sheet ஆகியவற்றிற்கான 

பி.டி.எஃப் உங்களுக்கு Email மூலை் அனுப்பி மவக்கப்படுை்) பயிற்சி மசய்யலாை்.  

👉 ஆன்மலன் தேரவ்ிற்மகன வமரயமற எதுவுை் கிமடயாது. நீங்கள் எப்தபாது 

தவண்டுைானாலுை், எே்ேமன முமற தவண்டுைானாலுை் பயிற்சி மசய்து 

மகாள்ளலாை். 

👉 ஆன்மலன் தேரவ்ின் முடிவில்  ஒடட்ுமைாே்ே ேரவரிமசப் படட்ியலில் உங்களது 

ைதிப்மபண் விவரங்கள் உடனடியாக தசரக்்கப்படுை். 

தைலுை் விவரங்களுக்கு : 

www.tnpscportal.in | www.portalacademy.in  |  8778799470 
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இந்தியா     
 இந்தியாவில் ’குழந்மேகள் நல படட்ியல் 2019” ( “Child well-being index”)  ல்  முேல் 

மூன்று இடங்கமள முமறதய தகரளா, ேமிழ்நாடு ைற்றுை் ஹிைாசச்ல் பிரதேச 

ைாநிலங்கள் மபற்றுள்ளன. ’World Vision India’ என்ற பதொண்டு நிறுவனம் இநத் 

ெடட்ிைனல பவளியிடட்ுள்ளது.  

 ’தகாரவ்ாடா சரவ்தேச வனவிலங்கு சரணாலயே்மே’ (Gorewada International Zoo) 

ைோராஷ்டிரா ைாநிலை் நாக்பூரில் அனமெ்ெதற்கு மதத்ிை சுற்றுசூழல் துனற 

ஒெ்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

 உசச் நீதிைன்ற உே்ேரவுப்படி அஸ்ஸாை் தேசிய குடிைக்கள் பதிதவடு 31-08-2019 

அன்று  மவளியிடப்படட்ுள்ளது.  அஸ்ஸொம் மொநிலதத்ில் சடட்விகரொதமொகக ்குடிகைறி 

வசிெ்ெவரக்னள அனடைொளம் கொண்ெதற்கொக, கதசிை குடிமகக்ள் ெதிகவடு 

புதுெ்பிகக்ெ்ெடட்ு வருகிறது குறிெ்பிடதத்கக்து.  

 மபாருளாோர பாதுகாப்பு நகரங்களின் குறியீடு படட்ியல் 2019ல் ,  உலகின் மிகப் 

பாதுகாப்பான நகரங்களின் படட்ியலில்  இந்தியாவின் ேமலநகர ் தில்லி 52 வது 

இடே்திலுள்ளது. 60 நகரங்கனளக ் பகொண்ட ெடட்ிைலில்  52வது இடதன்த டில்லியும்,  

45வது இடதன்த மும்னெ நகரம் லிமொ என்ற நகரதத்ுடன் ெகிரந்த்ுபகொண்டுள்ளது.  

 நாடட்ில் அதிக நிலே்மே ேன் வசை் மவே்துள்ள அமைப்பு இந்திய ரயில்தவ 

அமைசச்கை் என்று  தகவல் அறியும் உரினமச ் சடட்தத்ின் மூலமொக பதரிை 

வநத்ுள்ளது.'இநத்ிை ரயில்கவ வசம் உள்ள நிலதத்ின் ெரெ்ெளவு ககொவொ அல்லது 

படல்லினை விட  அதிகமொனது. மொரச் ் 3, 2018 நிலவரெ்ெடி இநத்ிை ரயில்கவ சுமொர ் 4.77 

லடச்ம் பைகக்டர ் நிலதன்த பகொண்டுள்ளது.  

o கூ.ேக. : நொடட்ின் மிகெ்பெரிை பெொதுதத்ுனற நிறுவனங்களில் ஒன்றொன இநத்ிை 

ரயில்கவ உலக அளவில் நொன்கொவது மிகெ்பெரிை ரயில்கவ பநடஒ்ரக்க்ொக 

திகழ்நத்ு வருகிறது.  

 ’ஜனாசாதி சுகை்’ (“Janaushadhi Sugam”) என்ற பெைரில்  பஜனரிக ்மருநத்ுகள் (generic 

medicines) மற்றும் அவற்னற விற்ெனன பசை்யும் கனடகள் விவரதன்த கதடி 

அறிவதற்கொன பமொனெல் பசைலினை  மதத்ிை  கவதிெ்பெொருடக்ள் மற்றும் உரங்கள் 

அனமசச்கம் பவளியிடட்ுள்ளது. 

 இந்தியாவின் முேல் மபண் டி.ஜி.பி. கஞ்சன் சவுே்திரி படட்ாசச்ாரய்ா  26-8-2019 

அன்று காலைானார.் ஹிமொசச்லெ்பிரகதசதன்த சொரந்த் இவர ்  ெஞ்சொெ்பில் வசிதத்ு 

வநத்ொர.் இநத்ிைொவின் இரண்டொவது பெண் ஐ.பி.எஸ் அதிகொரிைொன இவர ்  2004 ஆம் 

ஆண்டு உதத்ரக்ொண்ட ்மொநிலதத்ில் டி.ஜி.பி. ஆக நிைமிகக்ெ்ெடட்ொர.்  

o கூ.ேக. :  இநத்ிைொவின் முதல் பெண் ஐ.பி.எஸ். அதிகொரி - கிரண் கெடி  
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 4 வது ‘இண்டரம்னட ் ஆஃப் திங்க்ஸ் இந்தியா கூடுமக 2019’ ( Internet of Things (IoT) India 

Congress 2019)  22-23 ஆகஸ்டு 2019 தினங்களில் மபங்களூருவில் நனடபெற்றது.  

 விவசாய - ராணுவ அறிவியல் ைாநாடு 2019 (Ladakhi Kisan Jawan vigyan Mela) ஜை்மு-

காஷ்மீரின் லடாக்கின் தலே் பகுதியில் ெொதுகொெ்புதத்ுனற  அனமசச்ர ்ரொஜ்நொத ்சிங் 

அவரக்ளொல் 29-08-2019 அன்று பதொடங்கி னவகக்ெ்ெடட்து.   

 மடை்ஸ் இேழ் மவளியிடட்ு உள்ள உலகின்  2019 சிறந்ே இடங்கள்  100 படட்ியலில் 

குஜராே்தில் நரை்ோ ைாவடட்ே்தில் உள்ள சரே்ார ் வல்லபாய் படத்டலின்  

ஒற்றுமையின்  சிமலயுை் இடை் மபற்று உள்ளது. 'உலகின் மிக உைரமொனதொகக் 

கருதெ்ெடும் சரத்ொர ் ெகடலின்  ஒற்றுனமயின்  சினல   பிரதமரொல்  ெடக்டலின் பிறநத் 

நொள் விழொவில் கடநத் 2018 ஆம் ஆண்டு அகக்டொெர ் 31  ஆம் கததி  திறக்கெ்ெடட்து 

குறிெ்பிடதத்கக்து.  மகொரொஷ்டிரொவின் புகழ்பெற்ற கடட்ிடக ் கனலஞர ் ரொம் வி சுதொர ்

வடிவனமதத்ொர.் இதன் உைரம் 182 மீடட்ர.்  

 நக்சமலடட்ுகள் அபாயை் உள்ள 10 ைாநில முேல்வரக்ளுடன் அமிே் ஷா 26-08-2019 

அன்று  ஆதலாசமன நடே்தினார.்  நகஸ்னலடட்ுகளுக்கு எதிரொக மொநில அரசுகள் 

எடுதத்ு வரும் நடவடிக்னககள், ெொதுகொெ்பு பதொடரெ்ொன முன்கனற்றங்கள் ஆகிைனவ 

குறிதத்ு இநத் கூடட்தத்ில் கெசெ்ெடட்ன. தில்லியில் நடநத் இநத் கூடட்தத்ில் 

நகச்னலடட்ுகள் ஆதிகக்ம் அதிகம் உள்ள சே்தீஸ்கர,் ஜாரக்ண்ட,் ஒடிஸா, தைற்கு 

வங்கை், பிோர,் ைகாராஷ்டிரா, மேலங்கானா, ஆந்திர பிரதேசை், ைே்தியப் 

பிரதேசை், உே்ேரப்பிரதேசை் ஆகிை மொநிலங்களின் முதல்வரக்ள், பிரதிநிதிகள் 

ெங்ககற்றனர.்  

 கரந்ாடகாவில் மூன்று துமண முேல்வரக்ள் நியமிக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

அம்மொநிலதத்ின்  முதல்வர ் எடியூரெ்ெொ ெரிநத்ுனரயின் கெரில் ககொவிநத் ் கரக்ஜொல், 

சி.என். அஷ்வத ் நொரொைண் மற்றும் லக்்ஷமன் சொவடி ஆகிகைொனர துனண 

முதல்வரக்ளொக நிைமிதத்ு ஆளுநர ்வஜுெொை் வொலொ உதத்ரவு பிறெ்பிதத்ுள்ளொர.்  

 ைக்கள் ைருந்ேகங்களில் விற்பமன மசய்யப்படுை் சானிடரி நாப்கின்களின் 

விமலமய ரூ.2.50-இல் இருந்து ரூ.1-ஆக ைே்திய அரசு குமறே்துள்ளது. 

 இந்தியாவுக்கான 11-ஆவது சி-17 குதளாப்ைாஸ்டர ் தபாக்குவரே்து விைானே்மே 

அமைரிக்காவின் தபாயிங் நிறுவனை் இந்திய விைானப் பமடயிடை்  26-8-19 அன்று 

ஒப்பமடே்ேது.  வலினமைொன கடட்னமெ்புடன் கூடிை இநத் மிகெ்பெரிை விமொனம், 

அதிக அளவிலொன கெொரத் ் தளவொடங்கள், ெனடெ் பிரிவுகள், மருதத்ுவ 

உெகரணங்கனள எடுதத்ுச ் பசல்லக ் கூடிைதொகும். கமலும், அனனதத்ு விதமொன 

வொனினலகளிலும் ெைணிகக்க ்கூடிை திறன் ெனடதத்தொகும்.  

 ”தி அன்தடால்ட ்  வாஜ்பாய்"  என்ற புே்ேகே்மே ேழுவி  ”தி அன்தடால்ட ்  வாஜ்பாய்"  

எனுை் மபயரில் ைமறந்ே  முன்னாள் பிரேைர ் வாஜ்பாய்-ன் வாழ்க்மக வரலாறு 
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திமரப்படைாக எடுக்கப்பட உள்ளது.    ஷிவ ஷரம்ொ மற்றும் சீஷன் அைமது 

ஆகிகைொருக்குச ் பசொநத்மொன  'அமொஸ் பிலிம்ஸ்' என்னும் தினரெ்ெடத ் தைொரிெ்பு 

நிறுவனமொனது "தி அன்கடொல்ட ்  வொஜ்ெொை்"  புதத்கதன்த தினரெ்ெடமொக 

உருவொக்குவதற்கொன உரினமனைெ் பெற்றுள்ளது.   

 ’கலப்பு நீர ்தைலாண்மை படட்ியல் 2019’ (‘Composite Water Management Index2019 (CWMI 2.0)) 

ல் இமொலை ெகுதியிலில்லொத மொநிலங்களின் ெடட்ிைலில் குஜரொத ் முதலிடதன்தெ் 

பெற்றுள்ளது.   2,3,4 மற்றும் 5 ஆம் இடங்கனள  முனறகை, ஆநத்ிரெ் பிரகதசம், மதத்ிை 

பிரகதசம், ககொவொ மற்றும் கரந்ொடக மொநிலங்கள் பெற்றுள்ளன. 

o நிதி அகைொக ்மற்றும் மதத்ிை ஜலசகத்ி அனமசச்கம் இனணநத்ு பவளியிடட்ுள்ள 

இநத் ெடட்ிைலில் இமொலை மொநிலங்களின் ெடட்ிைலில் ஹிமொசச்லெ்பிரகதச 

மொநிலம் முதலிடதன்தயும், உதத்ரக்ொண்ட ் மற்றும் திரிபுரொ ஆகிை மொநிலங்கள் 

இரண்டொம் மற்றும் மூன்றொம் இடங்கனளயும் பெற்றுள்ளன.  

 இந்தியாவின் முேல் அரசு - ேனியார ் ஒே்துமழப்புடன் கூடிய ‘தேசிய உணவு 

ஆய்வகை்’ (National Food Laboratory)  உே்ேரப்பிரதேச ைாநிலை் காஷியாபாே்தில் 23-8-

2019 அன்று திறநத்ு னவகக்ெ்ெடட்து.  

 உலகின் வலிமையான பாஸ்தபாரட் ் மகாண்ட நாடுகளின் படட்ியல் 2019ல் (Henley 

world’s most powerful passport  Index)   இந்தியா 86 வது இடே்மேப் மபற்றுள்ளது.  இநத் 

ெடட்ிைலில் முதலிடதன்த  ஜெ்ெொன் மற்றும் சிங்கெ்பூர ் நொடுகள் இனணநத்ு 

பெற்றுள்ளன.  இரண்டொம் இடதன்த பதன்பகொரிைொ, பஜரம்னி மற்றும் பின்லொநத்ு 

நொடுகளும், மூன்றொம் இடதன்த படன்மொரக் ்மற்றும் இதத்ொலி நொடுகளும் பெற்றுள்ளன.  

 ’முக்கிய ைந்திரி பரிவார ் சை்ரிதி தயாஜனா’ (Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojna) என்ற 

பெைரில் ஏனழக ் குடும்ெங்களுக்கு  வருடம் ரூ.6000 நிதியுதவி மற்றும் இலவச ஆயுள் 

கொெ்பீடு வழங்கும் திடட்தன்த ைரிைொனொ அரசு 21-8-2019 அன்று பதொடங்கியுள்ளது.  

 முேலாவது,  ‘இரக்கை் குறிே்ோன உலக இமளஞர ் ைாநாடு’ (World Youth Conference on 

Kindness) 23 ஆகஸ்டு 2019 அன்று  புது தில்லியில் நமடமபற்றது. இநத் மொநொடன்ட 

யுபனஸ்ககொவின் மகொதம்ொ கொநத்ி அனமதி மற்றும் நீடிதத் வளரச்ச்ிகக்ொன கல்வி 

நிறுவனம் (Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP)) 

நடதத்ிைது.  

 ’கடல் மூலை் ேயாரிக்கப்படுை் ஆற்றமல’  (Ocean Power)   புதுப்பிக்கே்ேக்க 

ஆற்றலாக ைே்திய அரசு வமகப்படுே்தியுள்ளது.   இதன்ெடி,  அனலகள், கடல் பவெ்ெ 

ஆற்றல் ஆகிைவற்றின் மூலம் தைொரிகக்ெ்ெடும் அனனதத்ுவிதமொன ஆற்றல்களும் 

புதுெ்பிகக்தத்கக் ஆற்றலொகக ்கருதெ்ெடும்.  
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 உே்ேரப்பிரதேசே்தில் திருநங்மககளுக்கான முேல் கழிப்பமற  : பிரதமர ்நகரநத்ிர 

கமொடியின் நொடொளுமன்றத ் பதொகுதிைொன வொரணொசியில் திருநங்னககளுகக்ொன 

கழிெ்ெனற  திறக்கெ்ெடும் என்று  உதத்ரெ்பிரகதச மொநில அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

 அருண் தஜடல்ி ைமறவு  :  ெொஜக மூதத் தனலவரும், முன்னொள் மதத்ிை நிதி 

அனமசச்ருமொன அருண் கஜடல்ி (66) உடல்நலக ் குனறவொல்  24-08-2019 அன்று 

கொலமொனொர.் 

 'நிஸ்ோ’ (NISHTHA - National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement) என்ற 

பெைரில் உலகின் மிகெ்பெரிை ஆசிரிைர ்ெயிற்சி திடட்தன்த மதத்ிை  மனிதவளதத்ுனற 

அனமசச்ர ்ரகமஷ் பெொக்ரிைொல் நிஷொங்  21 ஆகஸ்டு  2019 அன்று பதொடங்கி னவதத்ொர.்  

 ’ைாநிலங்களுக்கான கூமரதைல் சூரிய சக்தி படட்ியல் 2019’ (State Rooftop Solar 

Attractiveness Index(SARAL) 2019) ல் கரந்ாடகா ைாநிலை் முேலிடே்மேப்  மபற்றுள்ளது.  

இெ்ெடட்ிைலில் 2,3 மற்றும் நொன்கொம் இடங்கனள முனறகை  பதலுங்கொனொ, குஜரொத ்

மற்றும் ஆநத்ிரெ்பிரகதச மொநிலங்கள் பெற்றுள்ளன.  

 அதைசான் நிறுவனே்தின்  உலகளவில் மிகப்மபரிய வளாகை் மேேராபாே நகரில் 

பதொடங்கெ்ெடட்ுள்ளது.  

 ரயில்கள், ரயில் நிமலயங்களில் பயன்படுே்ேப்படுை் 50 மைக்ரானுக்கு 

குமறவான ேடிைன் மகாண்ட மநகிழி மபாருள்களுக்கு (பிளாஸ்டிக்) ேமட விதிக்க 

இந்திய ரயில்தவ நிரவ்ாகை் முடிவு மசய்துள்ளது. இநத்த ் தனட, வரும் அக்கடொெர ் 2-

ஆம் கததி முதல் அமலுக்கு வரவுள்ளது. 

 தபாக்குவரே்து விதிமீறல்களுக்கு அதிகபடச் அபராேை் விதிக்குை் வமகயில் 

தைாடட்ார ் வாகனச ் சடட்ே்தில் திருே்ேை் மசய்யப்படட் 63 விதிகள் மசப்டை்பர ் 1-

ஆை் தேதி முேல் அைலுக்கு வருவோக மதத்ிை சொனலெ் கெொக்குவரதத்ு அனமசச்கம் 

பதரிவிதத்ுள்ளது.  

 முேல் ரஃதபல் விைானை்  மசப்டை்பர ் 2019 ல் ஒப்பமடப்பு  : இநத்ிை விமொனெ் 

ெனடகக்ொக பிரொன்ஸில் தைொரிகக்ெ்ெடட் முதல் ரஃகெல் கெொர ் விமொனம் வரும் 

பசெ்டம்ெர ்20, 2019 -ஆம்  கததி இநத்ிைொவிடம் ஒெ்ெனடகக்ெ்ெடுகிறது.  

 ’ஷாகுன்’ (‘Shagun’) என்ற பெைரில் உலகின் மிகெ்பெரிை ெள்ளிக ் கல்வி  இனணெ்பு 

(world’s largest Integrated Online Junction for – School Education)   மதத்ிை  மனித வலதத்ுனறயினொல் 

28-8-2019 அன்று பதொடங்கி னவகக்ெ்ெடட்ுள்ளது.  

 உலகிதலதய முேன்முமறயாக ைாலுமிகள் முகே்தின் வழியான பதயாமைடர்ிக் 

அமடயாள ஆவணே்மே வழங்குை் முேல் நாடாகியுள்ளது. சரவ்கதச பதொழிலொளர ்

அனமெ்பின் 185-வது மொநொடட்ில் இநத்ெ் புதிை அனடைொள அடன்டக்கு ஏற்பு 

அளிக்கெ்ெடட்து. இநத் மொநொடட்ு தீரம்ொனதன்த இநத்ிைொ அகக்டொெர ் 2015-ல் ஏற்றுக் 

பகொண்டது. 
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o மொலுமிகளுகக்ொன இநத்ெ் புதிை ெகைொபமடர்ிக ் அனடைொள ஆவணம் நவீன 

ெொதுகொெ்பு அம்சங்கனளக ் பகொண்டதொகும்.  இநத் ஆவணதன்த 

னவதத்ிருெ்ெவரின் முகதக்தொடு ெொஸ்கெொரட்ட்ில் உள்ள புனகெ்ெடம் 

பமன்பெொருள் மூலம் சரிெொரக்்கெ்ெடட்ு அனடைொளம் உறுதி பசை்ைெ்ெடும். 

o இதத்னகை அனடைொள அடன்டகளுகக்ொன தகவல் கசகரிெ்பு னமைங்கள் 

மும்னெ, பகொல்கதத்ொ, பசன்னன, பநொை்டொ, ககொவொ, புதிை மங்களூர,் பகொசச்ி, 

விசொகெ்ெடட்ினம், கன்டல்ொ ஆகிை இடங்களில் அனமகக்ெ்ெடவுள்ளன. 

o மதத்ிை அரசொல் வழங்கெ்ெடட்ுள்ள பதொடரச்ச்ிைொன ெணிச ் சொன்றிதழ் 

னவதத்ிருக்கும் இநத்ிை மொலுமிகள் ஒவ்பவொருவரும் இநத் அனடைொள ஆவணம் 

பெறும் தகுதியுள்ளவர ்ஆவொர.் 

 ’இை்மபக்ஸ் 2019’ (INPEX 2019 - Philatelic Exhibition) என்ற  பெைரில் கதசிை அளவிலொன 

தெொல் தனல கண்கொடச்ி   18-22 டிசம்ெர ் 2019 தினங்களில் மும்னெயில் 

நனடபெறவுள்ளது.     

 ’சப்கா விஸ்வாஸ்’ (Sabka Vishwas) என்ற பெைரிலொன   மரபுரினம பதொடரெ்ொன வழகக்ு 

களுக்கு தீரவ்ு கொணும் திடட்ம் (Legacy Dispute Resolution Scheme)   1 பசெ்டம்ெர ் 2019 அன்று 

முதல் அமல்ெடுதத்ெ்ெடுவதொக மதத்ிை நிதி அனமசச்ர ்அறிவிதத்ுள்ளொர.்  

 ’ஆபதரஷன்  எண் பலமக’ (“Operation Number Plate”) என்ற பெைரில்  இரயில் நினலை 

வளொகங்களில் நீண்ட நொடக்ளொக கவனிெ்ெொரற்று கொணெ்ெடும் வொகனங்கள், 

அனடைொளம் கொணெ்ெடொத வொகனங்கனள கணகப்கடுதத்ு அவற்றின் அனடைொளம் 

கொண்ெதற்கொன  ‘பரயில்கவ ெொதுகொெ்பு ெனடயின்’  நடவடிக்னக  9-11 ஆகஸ்டு 2019  

தினங்களில் நனடபெற்றது.  

 மூன்றாவது சரவ்தேச மின் வாகன ைாநாடு (International Electric Vehicle Conclave) 9 ஆகஸ்டு 

2019 அன்று  ைரிைொனொ மொநிலம் குருகிரொமில் நனடபெற்றது.  

 ‘பிட ் இந்தியா’  இைகக்தன்த  பிரதமர ் கமொடி  29 ஆகஸ்டு 2019 அன்று  பதொடங்கி 

னவதத்ொர.் நொடு முழுவதும் மகக்ளின் அன்றொட வொழ்வில் உடல் இைகக் பசைல்ெொடுகள் 

மற்றும் வினளைொடட்ுகள் குறிதத்ு கற்பிக்கும் கநொக்கில் பிட ் இநத்ிைொ இைக்கதன்த 

மதத்ிை அரசு பதொடங்கி உள்ளது. இதற்கொக வினளைொடட்ுதத்ுனற மநத்ிரி கிரண் 

பரஜிஜு தனலனமயில் 28 நெர ்குழு அனமகக்ெ்ெடுகிறது.  

 “ைைோ திடட்ை்” ( “Mamata”) என்ற பெைரில்  அழிவின் விழிம்பில் இருகக்ும் மனலவொழ்  

இன பெண்களுக்கு கநரடிைொக ரூ.5000  நிதியுதவி வழங்கும்  ஒடிஷொ மொநில அரசின் 

திடட்தன்த கமலும்  ஐநத்ு ஆண்டுகளுக்கு (2024 வனர) நீடட்ிெ்ெதொக  அம்மொநில அரசு 

அறிவிதத்ுள்ளது.   2011 ஆம் ஆண்டு பதொடங்கெ்ெடட் இநத் திடட்தத்ின் முக்கிை 

கநொகக்ம்  மனலவொழ்  இன பெண்களில்  பிறநத் குழநன்தகள் இறதத்னல  

தடுெ்ெதொகும்.  

http://www.tnpscportal.in/


 
 

www.tnpscportal.in                               mail@tnpscportal.in Page 15 

 

www.tnpscportal.in      Current Affairs  
ஆகஸ்டு 2019 

 பிளாஸ்டிக் கழிவுகளிலிருந்து டீஸல் ேயாரிப்பேற்கான நிமலயை்  

உே்ேரப்பிரதேச ைாநிலே்தின் தடராடூனிலுள்ள  இந்திய மபடத்ராலிய 

நிறுவனே்தில் (Indian Institute of Petroleum) மோடங்கி மவக்கப்படட்ுள்ளது. இநத்  

நினலைதத்ில்,  1 டன் பிளொஸ்டிக ் கழிவுகளிலிருநத்ு  800 லிடட்ர ் டீஸல் 

தைொரிகக்ெ்ெடுகிறது.  

 ஜை்மு காஷ்மீர ்ைறுசீரமைப்பு சடட்ை், 2019 ( Jammu and Kashmir (J&K) Reorganisation Act, 2019) 

க்கு குடியரசுே்ேமலவர ் ராை் நாே் தகாவிந்ே்  9 ஆகஸ்டு 2019 அன்று ஒப்புேல் 

வழங்கினார.்  இநத் சடட்தத்ின் மூலம், ஜம்மு கொஷ்மீர ்  சடட்மன்றதத்ுடன் கூடிை  

யூனிைன் பிரகதசமொகவும், லடொக் - சடட்மன்றமில்லொத யூனிைன் பிரகதசமொகவும்  

உருவொகக்ெ்ெடட்ு  31 அகக்டொெர ்2019 முதல் இநத் அமலுகக்ு வருகின்றன.  

 இந்தியாவின் முேல்  ைருே்துவ சூழியல் நசச்ுயல் மையை் (clinical ecotoxicology facility)  

எய்ை்ஸ், தில்லியில் பதொடங்கெ்ெடட்ுள்ளது.  

 நான்கு வயதிற்கு தைலுள்ள அமனே்து குழந்மேகளுை் மேல்ைட ் கடட்ாயை் 

அணிய தவண்டுை் என ‘கமொடட்ொர ்வொகன (திருதத்) சடட்ம் 2019 (Motor Vehicles (Amendment) 

act 2019) ல் அறிவுறுதத்ெ்ெடட்ுள்ளது.  

 ேனி நபரக்மள தீவிரவாதிகள் என அறிவிக்க வழிவமக மசய்யுை்  ‘சடட்ே்திற்கு 

புறை்பான நடவடிக்மககள் (ேடுப்பு) திருே்ே ைதசாோ 2019 ( Unlawful Activities (Prevention) 

Amendment (UAPA) Bill, 2019) க்கு குடியரசுே் ேமலவர ் 8 ஆகஸ்டு 2019 அன்று ஒப்புேல் 

வழங்கியுள்ளொர.்  

 ’மிஷன் ரசீ ் அவுட’் (‘Mission Reach Out’) என்ற பெைரில்   ஜம்மு கொஷ்மீரின் சிறெ்பு 

அநத்ஸ்து நீகக்தத்ிற்கு பின்னர ் அங்கு  பெொது மக்களுக்கு அடிெ்ெனட கதனவகள் 

மற்றும் கசனவகள் கினடக்கச ் பசை்வதற்கொன நடவடிக்னகனை இநத்ிை இரொணுவம் 

கமற்பகொண்டுள்ளது.  

 ‘Uber For Tractors’  என்ற பெைரில்  விவசொை இைநத்ிரங்கனள விவசொயிகளுகக்ு 

வொடனகக்கு வழங்கும் திடட்தத்ிற்கொன பமொனெல் பசைலினை  மதத்ிை கவளொண் 

அனமசச்கம் பதொடங்கியுள்ளது. இநத் திடட்மொனது கசொதனன முனறைொக  சடட்ிஸ்கர,் 

மதத்ிைெ் பிரகதசம், ரொஜஸ்தொன் மற்றும் ெஞ்சொெ் மொநிலங்களில் 

அறிமுகெ்ெடுதத்ெ்ெடட்ுள்ளது.  

 'தகாராஸ்’ (CORAS (Commandos For Railway Security)) என்ற பெைரில் இநத்ிை இரயில்கவயில் 

புதிை  கமொண்கடொ ெொதுகொெ்பு பிரிவு 4-8-2019 அன்று பதொடங்கெ்ெடட்ுள்ளது.  

 இந்தியாவின் முேல் ‘விண்மவளி அருங்காடச்ியகை்’ ( space museum)  மேேராபாே் 

நகரில் அனமகக்ெ்ெடட்ுள்ளது.  

 இந்திய திறன் நிறுவனை் (Indian Institute of Skills (IIS))  முை்மபயில் 

அனமகக்ெ்ெடவுள்ளது.    இதனன   மதத்ிை திறன் கமம்ெொடட்ு அனமசச்கம் மற்றும் 
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டொடொ கல்வி மற்றும் கமம்ெொடட்ு பதொண்டு நிறுவனம் (Tata Educational and Development Trust 

(TEDT))  இனணநத்ு அனமக்கவுள்ளன.  2022 ஆம் ஆண்டிற்குள் இனதெ் கெொன்று கமலும் 

இரண்டு இநத்ிை திறன் நிறுவனங்கள் ஆமதொெொத ் மற்றும் கொன்பூர ் நகரங்களில் 

அனமகக் திடட்மிடெ்ெடட்ுள்ளன.  

 இந்திய தேசிய பணபரிைாற்ற நிறுவனே்தின் (National Payments Corporation of India(NPCI))  

ேமலமையிடை்  முை்மபயில் உள்ளது. 2008 ஆம் ஆண்டு  பதொடங்கெ்ெடட் 

இநந்ிறுவனதத்ின்  தற்கெொனதை கமலொண் இைக்குநர ் மற்றும் முதன்னம பசைல் 

அதிகொரிைொக திலிெ் ஆஸ்கெ (Dilip Asbe) உள்ளொர.்  

 ‘ைாநிலங்களுக்கிமடதயயான  குழு’ (Inter-State Council) ைாற்றியமைக்கப்படட்ுள்ளது. 

புதிதொக அனமகக்ெ்ெடட்ுள்ள  குழுவில் பிரதமர ் கமொடி தனலவரொகவும்  உள்துனற 

அனமசச்ர ் அமிதஷ்ொ, நிதிைனமசச்ர ் நிரம்லொ சீதத்ொரொமன், ெொதுகொெ்புதத்ுனற 

அனமசச்ர ் ரொஜ்நொத ் சிங், கவளொண் அனமசச்ர ் நகரநத்ிர சிங் கதொமர,் சமூக நீதி 

அனமசச்ர ்தொவர ்சநத் ்பகக்லொட ்மற்றும்  வீடட்ு வசதி இனண அனமசச்ர ்ைரத்ீெ் சிங் 

பூரி ஆகிகைொர ் மற்றும் அனனதத்ு மொநிலங்களின்  மற்றும் சடட் மன்றங்களுள்ள  

யூனிைன் பிரகதசங்களின் முதலனமசச்ரக்ளும் இடம் பெற்றுள்ளன.   

o கமலும், மொநிலங்களுக்கினடகைைொன குழுவிற்கொன நினலக்குழு (standing committee 

of the Inter-State Council )  உள்துனற அனமசச்ர ் அமிதஷ்ொ தனலனமயில் 

அனமகக்ெ்ெடட்ுள்ளது. இநத் குழுவில் நிரம்லொ சீதத்ொரொமன், நகரநத்ிர சிங் 

கதொமர,் தொவர ் சநத் ் பகக்லொட,் ககஜநத்ிர சிங் கசவொத ் ஆகிை மதத்ிை 

அனமசச்ரக்ளும், 8 மொநில முதலனமசச்ரக்ளும் உறுெ்பினரக்ளொக உள்ளனர.்  

கூ.ேக. :   அரசிைலனமெ்பு சடட்தத்ின் 263 வது பிரிவு மொநிலங்களுக்கினடகைைொன குழு 

(Inter-State Council) அனமக்க வழிவகிக்கிறது.  

 மலை்ரு யாமனக் காப்பகை்    (Lemru Elephant Reserve) சடட்ிஸ்கர ் மொநிலம் ககொரெ்ொ 

மொவடட்தத்ில் அனமகக்ெ்ெடவுள்ளதொக  அம்மொநில அரசு அறிவிதத்ுள்ளது.  

 உே்ேரக்காண்ட ் ைாநிலே்திலுள்ள  4  புனிேே்ேலங்கமள இமணப்பேற்கான 

’சாரே்ாை் மநடுஞ்சாமலே் திடட்ே்திற்கான ’ ( Chardham highway project)  தனடனை 

உசச்நீதிமன்றம்  நீக்கியுள்ளது. 900 கி.மீ. நீலதத்ில் அனமகக்ெ்ெடும் இநத் 

பநடுஞ்சொனலைொனது, உதத்ரகக்ொண்ட ் மொநிலதத்ிலுள்ள  ெதர்ிநொத,் ககதரந்ொத,் 

கங்ககொதத்ிரி மற்றும் ைமுகனொதர்ி ஆகிை நொன்கு புனித தலங்கனள இனணக்கிறது.  

 2019 ஆை் ஆண்டிற்கான ‘ஆதி ைதகாே்சவ்’ (Aadi Mahotsav) எனெ்ெடும் கதசிை மனலவொழ் 

இன மகக்ளுகக்ொன திருவிழொ  கலக,் லடொக ்ெகுதியில் நனடபெற்றது.  

 ’தைா சரக்்கார’் (“Mo Sarkar”) என்ற  பெைரில் மொநில அரசு நிரவ்ொகதத்ில் 

பவளிெ்ெனடதத்ன்னமக்கொன திடட்தன்த ஒடிஷொ மொநில அரசு பதொடங்கவுள்ளது.  
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 உலகிதலதய முேல் நாடாக ’தேசிய அடிப்பமட ைருே்துவ தசாேமனகளின் 

படட்ியல்’ (National Essential Diagnostics List)   இந்தியாவில் உருவொகக்ெ்ெடட்ுள்ளது. இதனன 

இநத்ிை மருதத்ுவ ஆரொை்சச்ி கவுண்சில் தைொரிதத்ுள்ளது.  

o கூ.ேக. :  உலக சுகொதொர நிறுவனம்  கடநத் கம 2018 ல் முதல் முனறைொக  

‘அடிெ்ெனட மருதத்ுவ கசொதனனகள் ெடட்ிைனல’ பவளியிடட்து 

குறிெ்பிடதத்கக்து.  

 இரண்டாவது ‘உேய் எக்ஸ்பிரஸ்’ (Uday(Utkrisht Double-decker Air-conditioned Yatri) Express) 

இரயில்  கசனவ விசொகெ்ெடட்ிணம் மற்றும் விஜைவொடொ இனடகை 

பதொடங்கெ்ெடவுள்ளது.  

o கூ.ேக. :  முதல் உதை் இரயில்    கசனவ ககொைம்ெதத்ூர ் மற்றும் பெங்களூரு 

இனடகை ஜீன் 2018 ல் பதொடங்கெ்ெடட்து.  

 ’ஸ்ரீ மசே்ேன்யா ைகாபிரபு’ (Sri Chaitanya Mahaprabhu) எனும் 16 ஆம் நூற்றொண்னடச ்கசரந்த் 

சமூக சீரத்ிருதத்வொதி ெற்றிை  முதலொவது அருங்கொடச்ிைகம் கல்கதத்ொ நகரில் திறநத்ு 

னவகக்ெ்ெடட்ுள்ளது.  

 இந்தியாவின் முேல்  ைே்திய தவதிப் மபாறியியல் ைற்றுை் மோழில்நுடப்  

நிறுவனை் (Central Institute of Chemical Engineering & Technology (CICET)) குஜராே்தில் 

அனமைவுள்ளது.  

 உலகிதலதய மிக அதிகைாக சல்ஃபர ் மட ஆக்மசடு  வாயுமவ மவளிதயற்றுை் 

நாடுகளின் படட்ியலில் இந்தியா முேலிடே்திலுள்ளோக கிரன்ீஃபீஸ் அனமெ்பு  

பதரிவிதத்ுள்ளது.  

 'தேசிய சூரிய ஆற்றல்   நிறுவனை்’ (National Institute of Solar Energy (NISE)) ைரிைொனொவின் 

கூரக்ொன் நகரில் அனமநத்ுள்ளது. இநந்ிறுவனம் பசெ்டம்ெர ்2013 ல் பதொடங்கெ்ெடட்து.  

 துமறமுகங்களின் தைை்பாடட்ுக்காக கடல்சார ் வாரியே்மே அமைக்க ஒடிஸா 

அரசு முடிவு பசை்துள்ளது. 

 நரிசக்தி புரஷ்கார ் விருது மபற்ற இந்திய அரசின் தூரே்ரஷ்ன் 

மோமலக்காடச்ியின் பிரபல மோகுப்பாளினியாக 20 ஆண்டுகளுக்குை் தைலாக 

இருந்ே நீலை் சரை்ா உடல்நலக் குமறவால் காலைானார.்  சமுதொை 

முன்கனற்றதத்ிற்கொக ெொடுெடட் பெண்களுக்கு வழங்கெ்ெடும் நரிசகத்ி புரஷ்கொர ்

விருனத கடநத் 2018 ஆம் ஆண்டு நீலம் ஷரம்ொவுக்கு வழங்கி குடிைரசுதத்னலவர ்

ரொம்நொத ் ககொவிநத் கவுரவிதத்ொர ்

 ’பக்வால் என அமழக்கப்படுை் கல் எறியுை் திருவிழா’  ரக்ஷா பந்ேமன முன்னிடட்ு  

உே்ேரகாண்டில் சை்பவாே் பகுதியில் ஆண்டுதோறுை் நமடமபறுகிறது.  சம்ெவொத ்

ெகுதியிலுள்ள  ககொவிலில் உள்ள வரொஹி என்ற பெண் பதை்வம்  திருெ்தி 

அனடவதற்கொக  இநத் கல் எறியும் திருவிழொ நடதத்ெ்ெடுகிறது.    
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 வருை் 2027ை் ஆண்டு, ைக்கள் மோமக அதிகை் மகாண்ட முேல் நாடாக இந்தியா 

இருக்குை் என ஐ.நா.  அறிக்மக மேரிவிே்துள்ளது.  கமலும் 2060ம் ஆண்டிற்கு பின்னர ்

மகக்ள் பதொனக குனறைகக்ூடும் எனவும் பதரிவிதத்ுள்ளது. தற்கெொது, உலகளவில் 

மகக்ள் பதொனக அதிகம் பகொண்ட நொடொக சீனொ உள்ளது.  அதனனதப்தொடரந்த்ு 

இநத்ிைொ, சுமொர ் 133 ககொடி மகக்ள் பதொனகயுடன் 2வது இடதத்ில் உள்ளது 

குறிெ்பிடதத்கக்து.   

 'முப்பமடகமள ஒருங்கிமணக்குை் ேமலமை ேளபதி' (Chief of Defence Staff )  பேவி 

உருவாக்கப்படுை் என்ற புதிை அறிவிெ்னெ  பிரதமர ் கமொடி அவரக்ள் தனது  73 வது 

சுதநத்ிர தின உனரயில் அறிவிதத்ுள்ளொர.்  

o பின்னணி : கடநத் 1999ல் ெொகிஸ்தொனுகக்ு எதிரொன கொரக்ில் கெொனரத ்

பதொடரந்த்ு ரொணுவதத்ில் கமற்பகொள்ள கவண்டிை சீரத்ிருதத்ம் குறிதத்ு நகரஷ் 

சநத்ிரொ தனலனமயிலொன சிறெ்பு குழு அனமகக்ெ்ெடட்து. அநத்க ் குழு 

'முெ்ெனடகனளயும் ஒருங்கினணக்கும் வனகயில் தனலனம தளெதி இருகக் 

கவண்டும்' என 2012 ஆம் ஆண்டில் ெரிநத்ுனர  பசை்திருநத்ு. பலெ்டிபனன்ட ்

பஜனரல் டி.பி. கஷகடக்ர ் அளிதத் 99 ெரிநத்ுனரகளில் முெ்ெனடகனள 

ஒருங்கினணக்கும் தனலனம தளெதி' ெதவி  ஒன்றொகும்.    

 அமனவருக்குை் குழாய் மூலை் குடிநீர ் வழங்குை் வமகயில் 'ஜல் ஜீவன்' இயக்கை் 

துவக்கப்பட உள்ளோக  பிரேைர ் தைாடி அவரக்ள் ேனது  73 வது சுேந்திர தின 

உமரயில் அறிவிே்துள்ளார.்  இநத் திடட்தத்ிற்கொக  3.5 லடச்ம் ககொடி ரூெொை் 

பசலவிடெ்ெட உள்ளது. இதத்ிடதன்த அறிவிக்கும் கெொது, பிரதமர ்கமொடி அவரக்ள் தனது 

உனரயில் 'நீரின்றி அனமைொது உலகு' என்ற திருக்குறனள கமற்ககொள் கொடட்ி கெசிைது 

குறிெ்பிடதத்கக்து.  

 முன்னாள் பிரேைர ் ைன்தைாகன் சிங்  ராஜஸ்ோனிலிருந்து   ைாநிலங்களமவ 

உறுப்பினராகே் கதரந்ப்தடுகக்ெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

 ஜை்மு-காஷ்மீர ் ஸ்ரீநகரில்  12-14  அக்தடாபர ்  2019 தினங்களில்    உலக 

முேலீடட்ாளரக்ள் ைாநாடு நமடமபறவுள்ளது.  இநத் மொநொடு, ஜம்மு-கொஷ்மீரின் 

பதொழில் வளரச்ச்ிக்கு வழிவகுக்கும்; அதத்ுடன், ஜம்மு-கொஷ்மீர ் பதொடரெ்ொக, பிற 

மொநிலங்கள் மற்றும்  பவளிநொடுகனளச ் கசரந்த் பதொழிலதிெரக்ளுக்கு உள்ள 

சநக்தகங்கள், அசச்தன்த கெொகக்ுவதற்கும் உதவும். 

 டிஸ்கவரி தசனலின் 'தைன் மவரச்ஸ் மவல்டு' நிகழ்சச்ியில், பிரேைர ் தைாடி 

பங்தகற்று பல்தவறு சாகசங்கள் நிகழ்ே்தினார.் இதனன பிரிடட்னின் பிைரஸ்் 

கிரில்ஸ் பதொகுதத்ு வழங்குகிறொர.்  உதத்ரகண்டட்ின் ஜிம் கொரப்ெட ் பூங்கொவில்  

இதற்கொன ெடெ்பிடிெ்பு நனடபெற்றுள்ளது.   
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 புதிய சடட்க்கல்லூரிகள் மோடங்குவமே அடுே்ே  3 வருடங்களுக்கு 

நிறுே்திமவப்போக இநத்ிை ெொர ்கவுன்சில் அறிவிதத்ுள்ளது. 

 பயன்படுே்ேப்படட் சமையல் எண்மணயிலிருந்து ேயாரிக்கப்படட் பதயாடீசமல 

மகாள்முேல் மசய்யுை் திடட்ே்மே  10 ஆகஸ்டு 2019 அன்று முேன்முேலாக மபாதுே் 

துமறமயச ் தசரந்்ே எண்மணய் சந்மேப்படுே்துேல் நிறுவனங்களான இந்தியன் 

ஆயில், பாரே் மபடத்ராலியை் ைற்றுை் ஹிந்துஸ்ோன் மபடத்ராலியை் ஆகியமவ 

மோடங்கி மவே்ேன.  மதத்ிை பெடக்ரொலிை மற்றும் இைற்னக எரிவொயுத ் துனற 

அனமசச்ர ் தரக்மநத்ிர பிரதொன்  பதொடங்கி னவதத் இநத் திடட்மொனது முதல்கடட்மொக 

இதத்ிடட்ம் நொடு தழுவிை அளவில் 100 நகரங்களில் மடட்ும் பசைல்ெடுதத்ெ்ெடட்ுள்ளது. 

 ஒதர நாடு, ஒதர தரஷன் காரட்ு  திடட்ை், 09-08-2019  அன்று  முேற்கடட்ைாக ஆந்திரா , 

மேலுங்கானா, ைோராஷ்டிரா ைற்றுை் குஜராே் ைாநிலங்களில் மோடங்கி 

மவக்கப்படட்து.  இதன்ெடி, ஆநத்ிரொ, பதலுங்கொனொ மொநிலங்கனள கசரந்த்வரக்ள், 

இநத் இரண்டு மொநிலங்களில் உள்ள எநத் கரஷன் கனடகளிலும் பெொருடக்னள வொங்க 

முடியும்.அகதகெொல், மைொரொஷ்டிரொ, குஜரொத ் மொநிலங்கனள கசரந்த்வரக்ள், தங்கள் 

மொநிலங்களில், எநத் கரஷன் கனடயிலும் பெொருடக்னள வொங்க முடியும்.  

o கூ.ேக. :  மொநிலங்களுக்கினடகைைொன  கரசன் அடன்டகள் கெொரட்ட்பிலிடட்ி,  

ஆநத்ிரொ, குஜரொத,் ைரிைொனொ, ஜொரக்க்ண்ட,் கரந்ொடகொ, ககரளொ, மைொரொஷ்டிரொ, 

ெஞ்சொெ், ரொஜஸ்தொன், பதலுங்கொனொ மற்றும் திரிபுரொ ஆகிை 11 மொநிலங்களில்  1 

ஜனவரி 2020  முதலும், இதர மொநிலங்களில்  1  ஜீன் 2020 முதலும் 

அமல்ெடுதத்ெ்ெடவுள்ளது.    

 உலக ேண்ணரீ ்ேமகவு படட்ியல் 2019 (Water Stress Index 2019) ல் இந்தியா  46 வது  அதிக 

ஆெதத்ு நினறநத் நொடொக  இடம்பெற்றுள்ளது.   

 ’தைக்தூே்” (“Meghdoot”) எனும் பெைரில் விவசொயிகளுக்கு  பவெ்ெநினல, 

மனழெ்பெொழிவு, கொற்றழுதத்ம் கெொன்ற முன்பனசச்ரிக்னகத ் தகவல்கனள 

வழங்குவதற்கொன  பமொனெல் பசைலினை மதத்ிை  புவி அறிவிைல் மற்றும் 

கவளொண்னம அனமசச்கம் பவளியிடட்ுள்ளது.  

 உலகின் முேல் மிக தவக ேபரல்ூப் திடட்ை் ( ultra-fast Hyperloop)  மகொரொஷ்டிரொவின்  

முை்மப ைற்றுை் பூதன நகரங்களுக்கினடகை (117கி.மீ)  அனமெ்ெதற்கு  மதத்ிை அரசு 

அனுமதி வழங்கியுள்ளது.  

 இந்தியாவின் முேல் காசதநாய் ேடுப்பூசிகளான    IMMUVAC ைற்றுை்  VPM1002 

ஆகிைனவ  இநத்ிை மருதத்ுவ ஆரொை்சச்ி கவுண்சிலினொல் பவளியிடெ்ெடட்ுள்ளன.  

இநத் தடுெ்பூசித ் திடட்ம் கசொதனன முனறயில் தில்லி, மகொரொஷ்டிரொ, ஒடிஷொ, 

பதலுங்கொனொ, தமிழ்நொடு மற்றும் கரந்ொடகொ ஆகிை ஆறு மொநிலங்களில் 

அமல்ெடுதத்ெ்ெடவுள்ளன.  
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 ஊதியங்கள் மீோன சடட்மோகுப்பு ைதசாோ 2019 (Code on Wages Bill, 2019)   

பாராளுைன்றே்தில் 2-8-2019 அன்று நிமறதவற்றப்படட்ுள்ளது. இநத்  மகசொதொ 

சடட்மொகும் ெடச்தத்ில், ஊதிைங்கள் பதொடரெ்ொக  ஏற்கனகவ இருக்கும்    ஊதிை சடட்ம் 

1936 ( Payment of Wages Act, 1936),  குனறநத்ெடச் ஊதிை சடட்ம் 1948 (Minimum Wages Act, 1948), 

ஃகெொனஸ் சடட்ம் 1965 (Payment of Bonus Act, 1965) மற்றும் சம ஊதிை சடட்ம் 1976 (  Equal 

Remuneration Act, 1976 ) ஆகிைவற்றிற்கு மொற்றொக அனமயும்.  

 குழு வன்முமற ைற்றுை் குை்பல் மகாமலகமள ேடுப்பது மோடரப்ான 

அமைசச்ரக்ள் குழு  உள்துமற அமைசச்ர ் அமிே்ஷா ேமலமையில் 

அமைக்கப்படட்ுள்ளது. இநத் குழுவில் பவளியுறவு அனமசச்ர ் பஜை்சங்கர,் சொனல 

கெொகக்ுவரதத்ு அனமசச்ர ் நிதின் கடக்ரி, சடட் அனமசச்ர ் ரவிசங்கர ் பிரசொத ் மற்றும் 

சமூக நீதி அனமசச்ர ் தொவொர ் சநத் ் பகக்லொட ் ஆகிகைொர ் உறுெ்பினரக்ளொக 

நிைமிகக்ெ்ெடட்ுள்ளனர.்  

 ேகவல் உரிமை (திருே்ே) சடட்ை், 2019 (Right To Information (Amendment) Act, 2019) க்கு 

குடியரசுே்ேமலவர ் 1-8-2019 அன்று ஒப்புேல் வழங்கியுள்ளார.்  தகவல் உரினமச ்

சடட்ம் 2005(Right to Information Act (RTI), 2005.)ல் திருதத்ம் கமற்பகொள்ளும் இசச்டட் 

திருதத்தத்ின் மூலம்     மதத்ிை மொநில   முதன்னம தகவல் ஆனணைரக்ள் மற்றும் 

தகவல் ஆனணைரக்ளின் ெதவி கொலம் 5 ஆண்டுகள் என்ெது நீகக்ெ்ெடட்ு,  மதத்ிை 

அரசினொல் பின்னர ்அறிவிக்கெ்ெடும் என  மொற்றெ்ெடட்ுள்ளது. கமலும்,  மதத்ிை மொநில 

தகவல் ஆனணைரக்ள் மற்றும் முதன்னமத ் தகவல் ஆனணைரக்ளின்  ஊதிைம்    

முதன்னம கதரத்ல் ஆனணைர ் மற்றும் கதரத்ல் ஆனணைரக்ளின் ஊதிைதத்ிற்கு 

சமமொக வழங்கெ்ெடும் எனவும் வனரைறுகக்ெ்ெடட்ுள்ளது.  

 ‘சைாரே்்’ ( ‘Samarth’) என்ற  பெைரில் பநசவொளரக்ள், கனலஞரக்ள் மற்றும் னகவினன 

கனலஞரக்ள் ஆகிகைொருக்கொன மின்வணிக சநன்தனை   பிளிப்காரட் ்  (Flipkart) 

நிறுவனம் பதொடங்கியுள்ளது.  

 உசச் நீதிைன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்மகமய  30 லிருந்து 33 ஆக  (ேமலமை 

நீதிபதி ேவிரே்்து) உைரத்த்ுவதற்கொன ‘உசச் நீதிமன்ற (நீதிெதிகள் என்ணிக்னக) 

திருதத் மகசொதொ 2019 (Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill 2019)  5-8-19 அன்று 

மகக்ளனவயில் நினறகவறிைது.  

o இநத் சடட்திருதத் மகசொதொவொனது  ‘உசச் நீதிமன்ற (நீதிெதிகள் என்ணிக்னக) 

சடட்ம் 1956 இன் மீது திருதத்ம் கமற்பகொள்ளவுள்ளது.  

 'தேசிய ைருே்துவ கமிஷன் ைதசாோ 2019’ (National Medical Commission (NMC) Bill, 2019) க்கு 

குடியரசுே் ேமலவர ் 9-08-2019 அன்று ஒப்புேல் வழங்கியுள்ளார.்   இநத் மகசொதொ 

சடட்மொகும் ெடச்தத்ில்  இநத்ிை மருதத்ுவ கவுண்சில் சடட்ம் 1956 ( Indian Medical Council Act, 

1956) க்கு மொற்றொக அனமயும்.  
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 இந்தியாவின் முேல் நீருக்கடியிலான  மைடத்ரா இரயில் தசமவ  கல்கே்ோவிலுள்ள 

கூக்ளி ஆற்றிற்கு அடியில் 16 கி.மீ. தூரதத்ிற்கு அனமக்கெ்ெடவுள்ளதொக மதத்ிை 

இரயில்கவ அனமசச்ர ்பியூஸ் ககொைல் பதரிவிதத்ுள்ளொர.் 

 22 வது தேசிய மின்னாளுமை ைாநாடு  2019 (National Conference on e-Governance 2019)  

தைகாலயா ைாநிலை் ஷில்லாங்கில் ’Digital India: Success to Excellence’ என்ற 

னமைகக்ருதத்ில் நனடபெற்றது.  

 ’முக்கிய ைந்திரி கிரிஷி ஆசிரவ்ாே் தயாஜனா’ (Mukhyamantri Krishi Ashirwad Yojana) என்ற 

பெைரில்  1-5 ஏகக்ர ் நிலமுள்ள விவசொயிகளுக்கு ரூ.5000 முதல் ரூ. 25000 நிதியுதவி 

வழங்குவதற்கொன   ஜொரக்க்ண்ட ் மொநில அரசின் திடட்தன்த  துனணக் 

குடிைரசுதத்னலவர ்  பவங்னகைொ நொயுடு பதொடங்கி னவதத்ுள்ளொர.்  

 ”ஃபிரடீை் காரட்ு” (Freedom Card) என்ற பெைரில்  இநத்ிைொவின் முதல்  ‘சிறு மற்றும் 

நடுதத்ர பதொழில் நிறுவனங்கலுகக்ொன’ (small and medium enterprises (SMEs)) கடன் 

அடன்டனை  (Corporate credit card)   ‘என்ககஷ்’ (EnKash) எனும் நிறுவனம் 

அறிமுகெ்ெடுதத்ியுள்ளது.  

 இந்தியாவின் முேல் ைாநிலைாக  ‘ உயிரி எரிமபாருள் மகாள்மகமய’ (biofuel policy)  

இராஜஸ்ோன் ைாநிலை் பவளியிடட்ுள்ளது.   

 ஒதர நாளில் 22 தகாடி ைரக்கன்றுகள் நடட்ு உே்திரப் பிரதேச அரசு  கின்னஸ் உலக 

சாேமனப் ெனடதத்ுள்ளது.  ‘பவள்னளைகன பவளிகைறு’ இைகக்தத்ின் 77 வது ஆண்டு 

நினனவு தினமொன  8-8-2019 அன்று நனடபெற்றது.  

o கூ.ேக. : இரண்டொம்  உலகெ்கெொரில் இநத்ிைரக்ளின் முழு ஆதரனவெ் 

பெறுவதற்கொன   கிரிெ்ஸ் குழுவின்  முைற்சியின் கதொல்வினை அடுதத்ு  மகொதம்ொ  

கொநத்ியினொல்  பவள்னளைகன பவளிகைறு இைகக்ம் 8 ஆகஸ்டு 1942 ல் 

பதொடங்கெ்ெடட்து.  இநத் இைக்கதத்ின் கெொது மும்னெயில் நனடபெற்ற ஒரு  

கெொரொடட்தத்ில்  தொன் ‘பசை் அல்லது பசதத்ுமடி’ ( ‘Do or Die’ ) என்ற ஸ்கலொகனன 

மகொதம்ொ கொநத்ிைடிகள் பவளியிடட்ொர.்  

 ேனிநபரக்மள ‘பயங்கரவாதிகள்’ என்று அறிவிப்பேற்கான சடட்விதராே 

நடவடிக்மககள் ேடுப்பு சடட் ைதசாோவிற்கு குடியரசுே்ேமலவர ் ஒப்புேல் 

வழங்கியுள்ளார.் இதனொல் அசச்டட்ம் அமலுகக்ு வநத்ுள்ளது.இநத் மகசொதொ ஜீனல 24-ந ்

கததி நொடொளுமன்ற மகக்ளனவயிலும் , ஆகஸ்டு 2-ந ் கததி, மொநிலங்களனவயிலும் 

நினறகவறிைது.இதன்ெடி, தனிநெரக்னள ெைங்கரவொதிகளொக அறிவிெ்ெதுடன், 

ெைங்கரவொதம் மூலம் திரடட்ிை பசொதத்ுகனள முடகக்வும், அவரக்ள் ெைணம் பசை்ை 

தனட விதிகக்வும் கதசிை புலனொை்வு முகனமக்கு (என்.ஐ.ஏ.) அதிகொரம் அளிக்கெ்ெடும். 
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 தைாடட்ார ் வாகன (திருே்ே) சடட்ை் 2019 (Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019) க்கு 

குடியரசுே் ேமலவர ் ராை்நாே் தகாவிந்ே்  10-08-2019 அன்று ஒப்புேல் 

வழங்கியுள்ளார.்  இநத் சடட்மொனது,  கமொடட்ொர ்வொகன சடட்ம் 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) 

இன் மீது திருதத்ங்கனள கமற்பகொள்ளவுள்ளது.  

 

தைாடட்ார ்வாகன (திருே்ே) சடட்ை் 2019 ல் பரிந்துமரக்கப்படட்ுள்ள அபராேேம்ோமக விவரை் 

  

(நன்றி  : தினமணி) 

 

 தேசிய மோழிலாளர ் நல்லுறவு ைாநாடு ஆகஸ்டு  9,10  தேதிகளில் மசன்மனயில் 

நமடமபற்றது. பதன்னிநத்ிை பதொழில் நிறுவன உரினமைொளரக்ள் கூடட்னமெ்பின் 

சொரப்ில்  இம்மொநொடு நனடபெற்றது.  

 பாஜக மூே்ே ேமலவருை், மவளியுறவுே் துமற முன்னாள் அமைசச்ருைான சுஷ்ைா 

ஸ்வராஜ் (67), உடல்நலக்குமறவு காரணைாக 6-8-2019 அன்று காலைானார.்  
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வக்கீலொன இவர ் நொடொளுமன்ற உறுெ்பினரொக 7 முனற கதரந்ப்தடுகக்ெ்ெடட்வர.் 

கமலும் படல்லி மொநில முதல்-மநத்ிரிைொகவும் இருநத்வர.் 

 காஷ்மீர ்ைாநிலே்துக்கு வழங்கப்படட்ு இருந்ே சிறப்பு அந்ேஸ்மே ஜனாதிபதி  05-

08-2019 அன்று  ரே்து மசய்து உே்ேரவிடட்ார.் இனதத ் பதொடரந்த்ு கொஷ்மீர ்

மொநிலதத்ுக்கு சிறெ்பு அநத்ஸ்து, அதிகொரம் அளிக்கும் 370 மற்றும் 35 ஏ-வது பிரிவுகள் 

ரதத்ு பசை்ைெ்ெடுவதொகவும், அநத் மொநிலம் ஜம்மு- கொஷ்மீர ் என ஒரு யூனிைன் 

பிரகதசம், லடொக ் என மற்பறொரு யூனிைன் பிரகதசம் என இரு ெகுதிகளொக 

பிரிகக்ெ்ெடுவதற்கொகவுமொன  ஜம்மு-கொஷ்மீர ் மறுசீரனமெ்பு மகசொதொ உள்துனற 

மநத்ிரி அமிதஷ்ொவினொல்   மொநிலங்களனவயில் தொகக்ல் பசை்து நினறகவற்றெ்ெடட்து. 

மகசொதொவிற்கு ஆதரவொக 125 வொக்குகளும் எதிரொக 61 வொக்குகளும் ெதிவொகின. இதில் 

ஜம்மு-கொஷ்மீர ் சடட்சனெயுடன் கூடிை யூனிைன் பிரகதசமொகவும், லடொக ் சடட்சனெ 

இல்லொத யூனிைன் பிரகதசமொகவும் இருக்கும். இதன் மூலம், மொநிலமொக இருநத்ு 

யூனிைன் பிரகதசமொக மொறும் முதல் மொநிலம்  எனும் பெைனர ஜம்மு -கொஷ்மீர ் 

பெற்றுள்ளது.   

பின்னணி :  

o ஜம்மு-கொஷ்மீர ் பிரொநத்ிைம் 1339-ல் இருநத்ு 1819-ம் ஆண்டு வனர ஷொமிர ்வம்சம், 

முகலொைர,் ஆெ்கன் துரொனி வம்சம் ஆகிகைொரொல் ஆளெ்ெடட்து. அதன்பிறகு 

ரஞ்சித ் சிங் என்ற சீக்கிை மன்னர ் னகெ்ெற்றினொர.்ஆனொல் 1846-ல் ஆங்கிகலை 

ெனடகளொல் சீக்கிைரக்ள் கதொற்கடிகக்ெ்ெடட்ொரக்ள். அதன்பிறகு 

ஆங்கிகலைரக்ளிடம் இருநத்ு ஜம்மு அரசர ் குலொெ்சிங் கொஷ்மீனர பெற்று 

கொஷ்மீரின் முதல் மன்னரொக பெொறுெ்கெற்றொர.் அனதத ் பதொடரந்த்ு 1947-ம் 

ஆண்டு வனர அவரது வழித ் கதொன்றல்கள்தொன் கொஷ்மீனர ஆண்டு வநத்னர.் 

கனடசிைொக இநத்ிைொ சுதநத்ிரம் பெற்ற கொலகடட்தத்ில் மன்னர ் ைரிசிங் 

கொஷ்மீர ்சமஸ்தொனதன்த ஆண்டு வநத்ொர.் 

o நொடு சுதநத்ிரம் அனடநத்ு 3 மொதங்களுக்கு பிறகு அதொவது 26-10-1947 அன்று 

மன்னர ் ைரிசிங் தனது சமஸ்தொனதன்த இநத்ிைொவுடன் இனணகக் 

ஒெ்புகப்கொண்டொர.் அன்னறை தினம் மன்னர ் ைரிசிங்கும், இநத்ிை கவரன்ர ்

பஜனரல் மவுண்டக்ெடட்ன் பிரபுவும் ஒெ்ெநத்தத்ில் னகபைழுதத்ிடட்னர.் மறுநொள் 

அகக்டொெர ்27-ந ்கததி இதற்கொன அரசொனண பவளியிடெ்ெடட்து. 

o ஜவகரல்ொல் கநரு பிரதமரொக இருநத் கெொது கஷக ் அெ்துல்லொ, கொஷ்மீர ் ஆடச்ி 

பெொறுெ்பில் இருநத்ொர.் அெ்கெொது கொஷ்மீருக்கு சிறெ்பு சலுனககள் ககடட்ு கஷக் 

அெ்துல்லொ வலியுறுதத்ினொர.் அனத கநருவும் ஏற்றுகப்கொண்டொர.் இநத் சிறெ்பு 

சடட்தன்த உருவொகக் டொக்டர ்அம்கெதக்ரிடம் ககடட்ுகப்கொள்ளெ்ெடட்து. ஆனொல் 

அவர ்மறுதத்ுவிடட்ொர.் 
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o பின்னர ் ககொெொலசொமி அை்ைங்கொரொல் 370-வது பிரிவு உருவொகக்ெ்ெடட்து. 

இனதைடுதத்ு அரசிைல் சடட்ம் 370-ல் 35-ஏ உருவொகக்ெ்ெடட்து. அநத் சிறெ்பு 

சடட்தத்ுக்கு அெ்கெொனதை ஜனொதிெதி ரொகஜநத்ிர பிரசொத ்அனுமதி அளிதத்ொர.் 

o அரசிைல் சடட்ெ்பிரிவு 368-ன்ெடி, அரசனமெ்பில் எநத் ஒரு மொற்றதன்த பகொண்டு 

வருவது என்றொலும், புதிதொக ஒரு பிரினவ ஏற்ெடுதத்ுவது என்றொலும் 

நொடொளுமன்றதத்ில் விவொதிகக்ெ்ெடட்ு ஒெ்புதல் பெற்ற பிறகக பகொண்டு வர 

முடியும். ஆனொல் சடட்ெ்பிரிவு 35-ஏ நொடொளுமன்றதத்ில் பகொண்டு 

வரெ்ெடவில்னல. அதனொல் அரசனமெ்பு சடட்தத்ிற்கக எதிரொனது என்ற வொதம் 

இன்று வனர இருநத்ு வநத்து. 

370 பிரிவின் கீழ் ஜை்மு காஷ்மீர ்அனுபவிே்து வந்ே சலுமககள் விவரை் 

o ரொணுவம், பவளியுறவு, தகவல் பதொடரப்ு துனறகள் தவிர மற்ற துனறகள் 

பதொடரெ்ொக மதத்ிை அரசு நொடொளுமன்றதத்ில் நினறகவற்றும் சடட்ங்கள் 

கொஷ்மீருக்கு பெொருநத்ொது. 

o கொஷ்மீரில் மற்ற மொநிலங்கனள கசரந்த்வரக்ள் அனசைொ பசொதத்ுகள் வொங்க 

முடிைொது. ஆனொல் கொஷ்மீர ் மொநிலதத்வரக்ள் எநத் மொநிலதத்ில் 

கவண்டுமொனொலும் அனசைொ பசொதத்ுகள் வொங்க உரினம உண்டு. 

o கொஷ்மீர ் மொநில பெண்கள் பவளிமொநிலங்கனளச ் கசரந்த் ஆண்கனள 

திருமணம் பசை்தொல்  அவரக்ளுனடை பசொதத்ுரினம ெறிகெொை்விடும்.   

கொஷ்மீரில் அனசைொ பசொதத்ுகள் எதுவும் வொங்க முடிைொது. 

o ஆனொல் கொஷ்மீர ் மொநில ஆண்கள் கவறு மொநில பெண்கனள திருமணம் 

பசை்தொல் அனசைொ பசொதத்ுகள் வொங்கலொம். 

o கொஷ்மீர ்மொநில சடட்ெ்கெரனவ ெதவிகக்ொலம் 6 ஆண்டுகள். 

o மொநில எல்னலகனள குனறகக்கவொ, கூடட்கவொ நொடொளுமன்றதத்ொல் முடிைொது. 

o சடட்ெ்கெரனவயில் தீரம்ொனம் பகொண்டு வநத்ு மதத்ிை அரசு பகொண்டு வரும் 

சடட்ங்கனள ரதத்ு பசை்ை முடியும். 

o தனி பகொடியும், தனி அரசிைல் சொசனமும் உண்டு. 

o அரசிைல் சொசனதத்ின் 238-வது பிரிவு கொஷ்மீர ்மொநிலதத்ுகக்ு பெொருநத்ொது. 

காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்ேஸ்து வழங்குை் 370வது சடட்ப்பிரிவு ரே்து மசய்வேன் 

மூலை் பலன்கள் :  

o கொஷ்மீரில் இநத்ிைொவின் பிற ெகுதி மகக்ளும் பசொதத்ுகள் வொங்க முடியும். 

o கொஷ்மீர ் பெண்கள் பிற மொநில ஆண்கனள திருமணம் பசை்தொலும் 

பசொதத்ுரினம ககொர முடியும். 

o நொடொளுமன்றதத்ில் இைற்றெ்ெடும் அனனதத்ு சடட்ங்களும் கொஷ்மீருக்கும் இனி 

பெொருநத்ும். 
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o கொஷ்மீரின் எல்னலகனள மதத்ிை அரசொல் மொற்றி அனமக்க முடியும். 

o கொஷ்மீரின் நிரநத்ர குடிமக்கனள அம்மொநில சடட்ெ்கெரனவ மடட்ுகம 

தீரம்ொனிகக் முடியும். 

 ைாற்றுப் பாலினே்ேவர ் (உரிமைகள் பாதுகாப்பு) ைதசாோ 2019 ( Transgender Persons 

(Protection of Rights) Bill 2019)    5-08-2019 அன்று மகக்ளனவயில் நினறகவறிைது.  இநத் 

மகசொதொ சடட்மொகும் கெொது,  திருநங்னககனளெ் ெொலிைல் துன்புறுதத்ல் 

பசை்ெவரக்ளுகக்ு 6 மொததத்ில் இருநத்ு 2 ஆண்டுகள் வனர சினறதத்ண்டனன அளிக்க  

வழிவனக பசை்யும்.  

 ஐஐடி மசன்மன, அண்ணா பல்கமலக்கழகை் , தவலூர ் விஐடி பல்கமலக்கழகை்  

உடப்ட 20 அரசு ைற்றுை் ேனியார ் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ைே்திய ைனிேவள 

தைை்பாடட்ு அமைசச்கை் இந்ே ஆண்டிற்கான (2019) 'இன்ஸ்டிடய்ுஸன் ஆப் 

எமினன்ஸ்' என்ற சிறப்பு அந்ேஸ்து வழங்கி உள்ளது.   

o கூ.ேக. : சிறநத் கல்வி நிறுவனங்கனளத ் கதரந்ப்தடுதத்ு 'இன்ஸ்டியுஷன் ஆெ் 

எமினன்ஸ்' என்ற சிறெ்பு அநத்ஸ்து வழங்கும் திடட்தன்த மதத்ிை மனிதவள 

கமம்ெொடட்ு அனமசச்கம் 2017ஆம் ஆண்டு பதொடங்கிைது. இதற்குரிை 

ெரிநத்ுனரனை ெல்கனலகக்ழக மொனிைகக்ுழு (யுஜிசி) வழங்குகிறது. 

 'பழங்குடியினர ் இந்தியா' என்ற, சந்மேப்படுே்துை் மையே்மே  ஊடட்ியில் 

அமைக்க, ைே்திய அரசு நடவடிக்மக எடுே்துள்ளது. கதசிைளவில் வசிகக்ும் 

ெழங்குடியினர,் தொங்கள் உற்ெதத்ி பசை்யும் பெொருடக்னள சநன்தெ்ெடுதத், நீலகிரி 

மொவடட்ம், ஊடட்ியில் உள்ள, ெழங்குடியினர ் ெண்ெொடட்ு னமைதத்ில், 'ெழங்குடியினர ்

இநத்ிைொ' என்ற பெைரில், கூடட்ுறவு சநன்தெ்ெடுதத்ும் னமைம் அனமதத்ு வருகிறது. 

 ஜாலியன் வாலாபாக் தேசிய நிமனவிட சடட்ே் திருே்ே ைதசாோ மகக்ளனவயில்  2-

8-2019 அன்று  நினறகவற்றெ்ெடட்து.  ஜொலிைொன் வொலொெொக ் கதசிை நினனவிட 

அறகக்டட்னள அறங்கொவலரொக இருநத்ு வரும் கொங்கிரஸ் தனலவனர நீகக்ும் 

வனகயிலொன இநத் மகசொதொவின் மூலம்  ஜொலிைன் வொலொெொக ் கதசிை நினனவிட 

அறகக்டட்னளயுடன் அரசிைல் பதொடரன்ெ முடிவுகக்ு பகொண்டு வரெ்ெடட்ுள்ளது.  

o கூ.ேக. :  ஜொலிைன் வொலொெொக ் நினனவிடம் 1951-இல் மதத்ிை அரசொல் 

ஏற்ெடுதத்ெ்ெடட்து. கரன்ல் பரஜினொல்டு னடைர ் தனலனமயிலொன பிரிடட்ிஷ் 

இநத்ிை ரொணுவதத்ொல் 1919, ஏெ்ரல் 13-இல் நிரொயுதெொணிைொக இருநத் மகக்ள் மீது 

நடதத்ெ்ெடட் ெடுபகொனலனை நினனவுகூரும் வனகயில் இநத் நினனவிடம் 

அனமகக்ெ்ெடட்து. 

 அமண பாதுகாப்பு ைதசாோ 2-8-19 அன்று ைக்களமவயில் நிமறதவறியது.  

இம்மகசொதொ, நொடட்ில் உள்ள அனணகளின் ெொதுகொெ்பு, உறுதிதத்ன்னம கண்கொணிெ்பு 

மற்றும் ெரொமரிெ்புகக்ொன, கதசிை, அனண ெொதுகொெ்பு ஆனணைம் அனமகக் வனக 
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பசை்யும். கமலும், அனண உனடெ்பு கெொன்ற கெரிடரக்னள தடுகக், அனண ெொதுகொெ்பு 

கதசிை கமிடட்ி அனமக்கெ்ெடும். 

o நதிநீர ் பிரசன்னகளுக்கு ஒகர தீரெ்்ெொைம்  அனமெ்ெதற்கொன மகசொதொ 31-07-2019 

அன்று மக்களனவயில்  நினறகவற்றெ்ெடட்து.   

o முக்கிை அம்சங்கள் 

o தற்கெொது நனடமுனறயில் உள்ள 1956-ஆம் ஆண்னடை நதிநீர ் விவகொரங்கள் 

சடட்தத்ின்ெடி, நதிநீர ் பிரசன்னகளுகக்ுத ் தீரவ்ு கொண்ெதற்கு மொநில அரசுகள் 

ககொரிக்னக விடுதத்ொல், மதத்ிை அரசு தீரெ்்ெொைம் அனமக்கும். கொவிரி, மகதொயி 

நதிநீர ்ஆனணைம் உள்ெட 9 நதி நீர ்தீரெ்்ெொைங்கள் தற்கெொது உள்ளன.  

o தற்கெொது நினறகவற்றெ்ெடட்ுள்ள மகசொதொவின் ெடி, மொநிலங்களுக்கு 

இனடகைைொன நதிநீர ் பிரசன்னகளுக்குத ் தீரவ்ு கொண்ெதற்கு ஒகர தீரெ்்ெொைம் 

அனமகக்ெ்ெடும். அதன் தனலவரொக, உசச்நீதிமன்றதத்ின் ஓை்வுபெற்ற நீதிெதி 

நிைமிகக்ெ்ெடுவொர.் ஒவ்பவொரு நதிநீர ் பிரசன்னகக்ும் தீரவ்ு கொண்ெதற்கு 

தனிதத்னி அமரவ்ுகள் அனமகக்ெ்ெடும். அநத் அமரவ்ுகள் 2 ஆண்டுகளில் தீரெ்்பு 

வழங்க கவண்டும். ஒரு பிரசன்னக்கு தீரவ்ு கொணெ்ெடட்வுடன் சம்ெநத்ெ்ெடட் 

அமரவ்ு கனலகக்ெ்ெடட்ுவிடும். அநத் அமரவ்ு பிறெ்பிக்கும் உதத்ரவுகள் 

உடனடிைொக அரசிதழில் பவளியிடெ்ெடும்   

 மபாது வளாகங்கள் சடட் ைதசாோ - ைக்களமவயில் நிமறதவற்றை்  : அரசுகக்ுச ்

பசொநத்மொன இல்லங்களில் அனுமதியின்றி குடியிருெ்கெொனர வினரவில் 

பவளிகைற்றுவதற்கு வனக பசை்யும் பெொது வளொகங்கள் சடட்த ் திருதத் மகசொதொ-2019, 

மகக்ளனவயில் 31-07-2019 அன்று  நினறகவற்றெ்ெடட்து. 

 மடல்லியில் 200 யூனிடக்ள் வமர பயன்படுே்துபவரக்ளுக்கு மின் கடட்ணை் 

கிமடயாது என்று அம்மொநில முதல் மநத்ிரி அரவிநத் ் பகஜ்ரிவொல் பதரிவிதத்ுள்ளொர.் 

201 யூனிட ் முதல் 400 யூனிடக்ள் வனர ெைன்ெடுதத்ுெவரக்ளுக்கு ெொதிகக்டட்ணம் 

வசூலிகக்ெ்ெடும் எனவும் தனது அறிவிெ்பில் பதரிவிதத்ுள்ளொர.்  

 தகாவா ைாநில ைக்களுக்கு ேனியார ்மோழிற்சாமலகளில் 80 சேவீே இடஒதுக்கீடு 

வழங்க முடிவு பசை்ைெ்ெடட்ு உள்ளது. 

 

 

    For More Information,  Visit  www.portalacademy.in| Call : 8778799470 

http://www.tnpscportal.in/


 
 

www.tnpscportal.in                               mail@tnpscportal.in Page 27 

 

www.tnpscportal.in      Current Affairs  
ஆகஸ்டு 2019 

வெளிநாட்டு உறவுகள்   
 இந்தியாவுக்கு வருமக ேருை் மவளிநாடட்வரக்ள் ைருே்துவ விசா மபறாைல் 

நாடட்ில் எங்குை்  சிகிசம்ச மபறலாை் என்று ைே்திய உள்துமற அமைசச்கை் 

அறிவிே்துள்ளது.  உறுெ்பு மொற்று அறுனவ சிகிசன்ச மடட்ும் பெற இைலொது என்றும் 

ஏற்கனகவ கநொைொல் ெொதிகக்ெ்ெடட் பவளிநொடட்வரக்ள் பகொண்டுள்ள முதன்னம 

(அசல்) விசொவின் மூலம்  இநத்ிைொவில் சிகிசன்செ் பெற்றுகப்கொள்ளலொம்  என்றும் 

உள்துனற அனமசச்கம் அதன் அறிக்னகயில் கூறியுள்ளது. 

 ’இந்திய - பசுபிக் இராணுவ ேமலமைகளின் ைாநாடு’ (Indo Pacific Chiefs of Defence (CHOD) 

Conference)  26-29 ஆகஸ்டு 2019 தினங்களில் தொை்லொநத்ு நொடட்ில் நனடபெற்றது.  

இநத்ிைொவின் சொரப்ில் விமொனெ்ெனடயின்   ஏர ்சீஃெ் மொரஷ்ல் பிகரநத்ர ்சிங் தகனொவொ 

(Birender Singh Dhanoa) கலநத்ு பகொண்டொர.்  

 பிரேைர ் தைாடி அவரக்ள்  22-26 ஆகஸ்டு 2019 தினங்களில் பிரான்ஸ், ஐக்கிய அரபு 

எமிதரடட்ுகள் ைற்றுை் பே்மரன் நாடுகளுக்கு அரசுமுமறப் பயணை் 

தைற்மகாண்டார.்  அெ்கெொது, பிரொன்ஸ் நொடட்ின்  பிைொரிடஸ்் நகரில் நனடபெற்ற 45 வது 

ஜி-7 நொடுகளின் கூடுனகயிலும் கலநத்ுபகொண்டு உனரைொற்றினொர.்  

o இநத் ெைணதத்ின் கெொது, ெைரின் நொடட்ு அரசு பிரதமர ் தைாடிக்கு “The King 

Hamad Order of the Renaissance.” என்ற விருனத வழங்கி கவுரவிதத்து.  

 பாகிஸ்ோனில் 72 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திறக்கப்படட் இந்து தகாவில் : 

ெொகிஸ்தொனின்  சிைொல்ககொடட்ில் உள்ள 1,000 ஆண்டுகள் ெழனமைொன ஷவொலொ கதஜொ 

சிங் எனும் ககொயில் 1947-ஆம் ஆண்டு இநத்ிைொவிலிருநத்ு பிரிநத்ு ெொகிஸ்தொன் 

உருவொகக்ெ்ெடட்கெொது மூடெ்ெடட்து. இதன் பிறகு, 1992 ஆம் ஆண்டில், ெொெர ் மசூதி 

இடிெ்புக்கு பின்னர ் ஏற்ெ்ெடட் கலவரதத்ில் கசதெ்ெடுதத்ெ்ெடட்தொக கூறெ்ெடுகிறது. 

அனத பதொடரந்த்ு மூடிை நினலயிகலகை ககொவில் இருநத்ுள்ளது.  

 ஜி-7 ைாநாடட்ில்  பிரேைர ்தைாடி   சிறப்பு அமழப்பாளராக பங்தகற்பு :   ஜி-7 மொநொடு 

பிரொன்ஸ் தனலநகர ் பிைொரிடச்ில் 24-26 ஆகஸ்டு 2019 தினங்களில் நனடபெற்றது.  ஜி-7 

மொநொடட்ில் இநத்ிைொ உறுெ்பினரொக இல்லொதகெொதும், இநத் மொநொடட்ில் சிறெ்பு 

அனழெ்ெொளரொக ெங்ககற்க கமொடிக்கு பிரொன்ஸ் அதிெர ் இம்மொனுகவல் கமக்ரொன் 

தனிெடட் முனறயில் அனழெ்பு விடுதத்ு இருநத்னதத ் பதொடரந்த்ு உசச்ிமொநொடட்ில் 

பிரதமர ் நகரநத்ிர கமொடி  கலநத்ுபகொண்டொர.் அெ்கெொது,  பிரொன்ஸ் அதிெர ்

இம்மொனுகவல் கமக்ரொன், அபமரிகக் அதிெர ் டிரம்ெ்  மற்றும் பிற தனலவரக்னள ஜி-7  

மொநொடட்ில்  பிரதமர ்நகரநத்ிர கமொடி சநத்ிதத்ொர.் 

 பாகிஸ்ோமனச ் தசரந்்ே இந்திய வை்சாவளி அரசியல் ேமலவருை், ைனிே 

உரிமைகள் ஆரவ்லருைான பி.எை். குடட்ி 25-8-19 அன்று  காலைானார.்   ககரள 

மொநிலம், மலெ்புரம் மொவடட்தத்ிலுள்ள திரூரில் கடநத் 1930ஆம் ஆண்டில் பி.எம். குடட்ி 
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பிறநத்ொர.் பின்னர ் அங்கிருநத்ு தனது 19ஆவது வைதில் ெொகிஸ்தொனுக்கு கடநத் 70 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 1949ஆம் ஆண்டில் பி.எம். குடட்ி குடிகைறினொர.் அவரது முழுெ் 

பெைர ் பிை்கைொதில் முனகதீன் குடட்ி ஆகும்.   இநத்ிைொ-ெொகிஸ்தொன் இனடகை 

அனமதினை ஏற்ெடுதத்ும் கநொக்கில் பசைல்ெடட்ு வரும் ெொகிஸ்தொன் அனமதி கூடட்ணி 

அனமெ்பின் பெொதுச ்பசைலொளரொக குடட்ி இருநத்ொர.்  

 இந்திய - அமைரிக்க கடதலாரக் காவல்பமடகளின் கூடட்ுப் பயிற்சி மசன்மனே் 

துமறமுகே்தில் 23-27 ஆகஸ்டு 2019 தினங்களில் நமடமபற்றது.  இெ்ெயிற்சியில் 

அபமரிகக்ொவிலிருநத்ு   ‘ஸ்டர்ொடட்ன்’ (Stratton) எனும் கடகலொரகக்ொவல் கெ்ெலும் 

இநத்ிைொவிலிருநத்ு  சவுரை்ொ (ICG Shaurya) மற்றும் அபீக ்  ( ICG Abheek ) கரொநத்ு கெ்ெல்களும் 

ெங்ககற்றன.  

 ரஷியாவில் 22-27 ஆகஸ்டு 2019 தினங்களில் நமடமபற்ற சரவ்தேச தவமலவாய்ப்பு 

திறன் தைை்பாடட்ு கண்காடச்ி மற்றும் ெயிற்சி முகொமில்  தமிழக பதொழிலொளர ்

நலதத்ுனற அனமசச்ர ்நிகலொெரக்பீல் ெங்ககற்றொர.்  

 ககன்யான்' திடட்ை் - ரஷிய விண்மவளி ஆய்வு மையே்தில் 4 இந்திய வீரரக்ளுக்கு 

பயிற்சி :  விண்பவளிக்கு முதல் முனறைொக மனிதரக்னள அனுெ்பும் இநத்ிைொவின் 

"ககன்ைொன்' திடட்தத்ுக்கொக, ரஷிைொவின் விண்பவளி ஆை்வு னமைதத்ில் இநத்ிை 

விண்பவளி வீரரக்ள் 4 கெருக்கு  ரஷிைொவில் உள்ள யூரி ககொரின் விண்பவளி வீரரக்ள் 

ெயிற்சி னமைதத்ில் இநத்ிை வீரரக்ளுக்கு ெயிற்சி அளிக்கெ்ெடவுள்ளது. 

o இநத்ிைொவின் கதசிை ெொதுகொெ்பு ஆகலொசகர ் அஜித ் கதொவல், ரஷிை விண்பவளி 

ஆரொை்சச்ி நிறுவனமொன ரொஸ்கொஸ்கமொஸின் தனலனம இைக்குநர ் டிமிடர்ி 

கரொககொஸினன, மொஸ்ககொவில் கடநத் 21-ஆம் கததி சநத்ிதத்ு கெசச்ு நடதத்ிைனத 

அடுதத்ு இநத் அறிவிெ்பு பவளியிடெ்ெடட்ுள்ளது.   

 இந்தியா-பிரான்ஸ் இமடதய 4 ஒப்பந்ேங்கள் மகமயழுே்து  : பிரதமர ் நகரநத்ிர 

கமொடி பிரொன்ஸ் சுற்றுெ் ெைணம் பசன்ற நினலயில், இநத்ிைொ-பிரொன்ஸ் இனடகை 

தகவல்  பதொழில்நுடெ்ம், விண்பவளி உள்ளிடட் 4 துனறகளில் புரிநத்ுணரவ்ு 

ஒெ்ெநத்ங்கள்  னகபைழுதத்ொகின.  

 ஐக்கிய அரபு அமீரகே்தில் ‘ரூதப’ காரட்ு திடட்ே்மே பிரேைர ் தைாடி மோடங்கி 

மவே்ோர.் இநத் கொரட்ு ஏற்கனகவ சிங்கெ்பூர ் மற்றும் பூடொனில் பதொடங்கி 

னவகக்ெ்ெடட்ு உள்ளது. மதத்ிை கிழக்கு நொடுகளில் முதலொவதொக அமீரகதத்ில் தொன் 

தற்கெொது ‘ரூகெ’ கொரட்ு திடட்ம் அறிமுகம் பசை்ைெ்ெடட்ுள்ளது. 

 இந்திய கடற்பமடயின்   சாக்யாே்ரி (Sahyadri) ைற்றுை் கில்ோன் ( Kiltan0  எனுை் 

இரண்டு தபாரக்்கப்பல்கள்  நல்மலண்ண பயணைாக  ோய்லாந்து நாடட்ின் 

சாபாங் (Chabang) துனறமுகதத்ிற்கு 31 ஆகஸ்டு ’19 முதல்  3 பசெ்டம்ெர ் ’19 வனரயில் 

பசன்றுள்ளன.  
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 இந்தியா-மபரு இமடயிலான ைருே்துவ ோவரே் துமறயில்    ஒே்துமழப்புக்கான 

ஒப்பந்ேே்திற்கு மதத்ிை அனமசச்ரனவ 28 ஆகஸ்டு 2019 அன்று ஒெ்புதல்  

வழங்கியுள்ளது.  

 தபரிடர ் ைறுசீரமைப்பு கடட்மைப்புக்கான சரவ்தேச கூடட்மைப்மப  (International 

Coalition for Disaster Resilient Infrastructure) உருவாக்க ைே்திய அமைசச்ரமவ ஒப்புேல் 

வழங்கியுள்ளது.  இநத் கெரிடர ் மறுசீரனமெ்பு கடட்னமெ்பு கூடட்னமெ்பு, 

அபமரிகக்ொவின் நியூைொரக்க்ில், 23 பசெ்டம்ெர ் 2019 அன்று நனடபெறவுள்ள ஐ.நொ. 

ெருவநினல மொநொடட்ின் கெொது பதொடங்கினவகக்ெ்ெட உள்ளது.  இதன் ெடி, சரவ்கதச 

அளவிலொன “கெரிடர ் மறுசீரனமெ்பு கடட்னமெ்பு கூடட்னமெ்னெ” உருவொக்கி, அதன் 

பசைலகதன்த புதுதில்லியில் அனமகக் இநத்ிை அரசு திடட்மிடட்ுள்ளது.  

 இந்தியா-கினியா  இமடதய  பாரை்பரிய ைருே்துவ முமறகள் ைற்றுை் 

தோமிதயாபதி துமறயில் ஒே்துமழப்புக்கான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேே்திற்கு 

மதத்ிை அனமசச்ரனவ  28-8-2019 அன்று அனுமதி வழங்கியுள்ளது 

 இந்தியா ைற்றுை் காை்பியா இமடதய பாரை்பரிய ைருே்துவ முமறகளிலான 

துமறயில் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேே்திற்கு  மதத்ிை அனமசச்ரனவ 28 ஆகஸ்டு 2019 

அன்று பின்கனற்பு ஒெ்புதல் அளிதத்ுள்ளது. குடிைரசுத ் தனலவர ் திரு.ரொம் நொத ்

ககொவிநத் ் அநந்ொடட்ிற்கு அரசு முனறெ்ெைணம் பசை்த கெொது ஜூனல 31, 2019-ல் இநத் 

புரிநத்ுணரவ்ு ஒெ்ெநத்ம் கொம்பிைொவில் னகபைழுதத்ிடெ்ெடட்து.   

 மபய்ஜிங்கில் 02-03 ஆகஸ்ட ் 2019–ல் நமடமபற்ற, பிராந்திய அளவிலான விரிவான 

மபாருளாோர ஒே்துமழப்பு அமைப்பின் (RCEP) அமைசச்ரக்ள் அளவிலான 8-ஆவது 

கூடட்ே்தில்,  இநத்ிைொவின் சொரப்ில் மதத்ிை வரத்த்கத ் துனற பசைலொளர ் டாக்டர ்

அனூப் வாே்வான் கலந்து மகாண்டார.் 

 கங்மக நதி நீமர சிறந்ே முமறயில்  பயன்படுே்துவேற்காக     கூடட்ு 

மோழில்நுடப் குழு ஒன்மற அமைப்பேற்கு இந்தியா ைற்றுை் வங்காளதேச 

நாடுகள் திடட்மிடட்ுள்ளன.  

  ‘ஃபிஜி’ நாடட்ின் உசச் நீதிைன்ற நீதிபதியாக  இந்தியாவின் முன்னாள் 

உசச்நீதிைன்ற நீதிபதி  ைேன் தலாக்கூர ்நிைமிகக்ெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

 ’ஐ.நா.சிறப்பு தநாக்க மோண்டு நிதி’ (UN Special Purpose Trust Fund (SPTF)) க்கு இந்தியா 1 

மில்லியன் டாலர ்நிதியுதவி வழங்கியுள்ளது.  

 ’JS Sazanami’ எனும் ஜெ்ெொனிை கெொரக்க்ெ்ெல்  நல்பலண்ண ெைணமொக 13-14 ஆகஸ்டு 2019 

தினங்களில் இநத்ிைொவின் பகொசச்ி துனறமுகதத்ிற்கு வருனக புரிநத்ுள்ளது.  

 ”KONKAN-19” என்ற பெைரில் இநத்ிைொ  மற்றும் இங்கிலொநத்ு நொடுகளின் 

கடற்ெனடகளுக்கினடகைைொன 14 வது  கூடட்ுெ் ெயிற்சி  இங்கிலொநத்ின் பதற்கு 
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கடற்ெகுதியில் நனடபெற்றது.  இதில் இநத்ிைொவின் சொரெ்ொக ஐ.என்.எஸ் தொரக்ொஷ் 

கலநத்ுபகொண்டது.  

 ”மிலான் 2020” ( ‘MILAN 2020’) என்ற பெைரிலொன இரண்டொண்டுகளுகப்கொருமுனற 

நடதத்ெ்ெடும் ென்னொடட்ு கடற்ெனடகளின் ெயிற்சி மொரச் ்2020 ல் விசொகெ்ெடட்ிணதத்ில் 

நனடபெறவுள்ளது.  

 பிரேைர ் நதரந்திர தைாடி மவளிநாடட்ுப் பயணை் (ஆகஸ்டு 2019)  :  பிரதமர ் கமொடி 

அவரக்ள்  22 - 26 ஆகஸ்டு 2019 தினங்களில் பிரொன்ஸ்,  ஐக்கிை அரபு எமிகரடட்ுகள் 

மற்றும் ெைனரன் ஆகிை  மூன்று நொடுகளுக்கு  அரசுமுனறெ் ெைணதன்த 

கமற்பகொண்டொர.்  சுற்று ெைணதத்ின் கெொது   முதலொவது  22-23 ஆகஸ்டு 2019 

தினங்களில்   பிரொன்ஸ் நொடட்ிற்கும்,    23-24 ஆகஸ்டு 2019 தினங்களில் ஐக்கிை அரபு 

எமிகரடட்ுகளுக்கும் ,  24-25 ஆகஸ்டு 2019 தினங்களில் ெை்னரன் நொடட்ிற்கும்,  

இறுதியிைொக  25-26 ஆகஸ்டு 2019 தினங்களில் பிரொன்ஸில் நனடபெற்ற   45-ஆவது ஜி 7  

மொநொடட்ில்  கலநத்ுபகொண்டொர.்   

முக்கியே்துவங்கள் : 

o இநத் ெைணதத்ின் மூலம் ெை்னரன் நொடட்ிற்கு முதல்முதலொக  அரசுமுனற 

ெைணம் புரிநத் பிரதமர ்எனும் பெருனமனை பிரதமர ்கமொடி பெற்றுள்ளொர.்  

o பிரதமர ் கமொடிக்கு ஐக்கிை அரபு அமீரகதத்ின் உைரிை விருதொன ‘ஆரட்ர ் ஆெ் 

சயீத’் விருனத அபுதொபி ெடட்தத்ு இளவரசர ் முகமதி பின் சயீத ் வழங்கினொர.் 

இநத் விருது பிரதமர ் கமொடிக்கு வழங்கெ்ெடுவதொக ஏெ்ரல் 2019 ல் 

அறிவிகக்ெ்ெடட்ிருநத்து.  

 இந்தியா-பூடான் இமடதய 10 ஒப்பந்ேங்கள் மகமயழுே்து  :   பிரதமர ்நகரநத்ிர கமொடி  

17-18 ஆகஸ்டு 2019 தினங்களில்  இரண்டு நொள் அரசு முனறெ் ெைணமொக   பூடொன் 

பசன்ரனதபைொடட்ி   பூடொனின் ெழனமைொன மடொலைமொன சிம்கதொகொ கஜொங்கில் 

அநந்ொடட்ுெ் பிரதமர ் கலொகத கஷரிங்னக பிரதமர ் கமொடி சநத்ிதத்ுெ் கெசினொர.்  

கெசச்ுவொரத்ன்தயின் முடிவில், விண்பவளி ஆரொை்சச்ி, விமொனெ் கெொகக்ுவரதத்ு,  

தகவல் பதொழில்நுடெ்ம், எரிசகத்ி, கல்வி உள்ளிடட் துனறகளில் 10 முக்கிை புரிநத்ுணரவ்ு 

ஒெ்ெநத்ங்கள் னகபைழுதத்ொகின. 

o அனதத ் பதொடரந்த்ு, மொங்கப்டசச்ு நீரம்ின் நினலைதன்த பிரதமர ் கமொடி திறநத்ு 

னவதத்ொர.் கமலும், நீரம்ின் உற்ெதத்ியில் இநத்ிைொ-பூடொன் இனடகை 50 

ஆண்டுகொல  ஒதத்ுனழெ்னெ நினனவுகூரும் விதமொக சிறெ்பு அஞ்சல் தனலனை 

அவர ்பவளியிடட்ொர.் 

o கமலும், பூடட்ொனில், ரூகெ கொரட்ு ெரிவரத்த்னன அடன்டனை பிரதமர ் கமொடி 

அறிமுகம் பசை்து னவதத்ொர.்  
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o பிரதமர ் கமொடியும், கஷரிங்கும் இனணநத்ு இஸ்கரொ உதவியுடன் 

அனமகக்ெ்ெடட்ுள்ள புவி அறிவிைல் மற்றும் பசைற்னககக்கொள் கடட்னமெ்பு 

வசதினை திறநத்ு னவதத்னர.்  

 இந்தியாவுக்கு கசச்ா எண்மணய் ஏற்றுைதி மசய்யுை் நாடுகள் படட்ியலில், இரு 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சவூதி அதரபியா மீண்டுை் முேலிடை் பிடிே்துள்ளது.  

 கொஷ்மீருக்கொன சிறெ்பு அநத்ஸ்னத ரதத்ு பசை்ததற்கு ெொகிஸ்தொன் எதிரெ்்பு 

பதரிவிதத்ுள்ளனதைடுதத்ு,  இநத்ிைொ-ெொகிஸ்தொன் இனடயிலொன சை்ஜாோ 

எக்ஸ்பிரஸ் மரயில், ோர ்எக்ஸ்பிரஸ் மரயில்  தசமவகமள இரு நாடுகளுை் இரே்து 

பசை்துள்ளன.  

 ஐ.நா.வின்  அமைப்புகமள தைை்படுே்துவேற்கான சிறப்பு நிதிக்குஇந்தியா ரூ.7 

தகாடிமய அளிே்துள்ளது.  ஐ.நொ.வின் சிறெ்பு நிதிைொனது, ஐ.நொ.வின் கீழ் இைங்கும் 

அனமெ்புகளின் நிரவ்ொகதன்த கமம்ெடுதத் உதவும். 

 அமைரிக்காவில் உள்ள புகழ்மபற்ற வாஷிங்டன் பல்கமலக்கழகே்தில் 

ைாணவரக்ள் இலவசைாக ஹிந்தி கற்ெதற்கு அங்குள்ள இநத்ிைத ் தூதரகம் ஏற்ெொடு 

பசை்துள்ளது. 

 இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு விஷா கடட்ணே்திலிருந்து ஸ்ரீலங்கா அரசு 

விலக்கு அளிே்துள்ளது. இநத் திடட்மொனது  1-8-2019 முதல் அமலுக்கு வநத்ுள்ளது.  

 இந்தியாவில் வழக்கைான வங்கி தசமவகமள தைற்மகாள்ள தபங்க் ஆஃப் 

சீனாவுக்கு ரிசரவ்் வங்கி அனுைதி அளிே்துள்ளது. இதன்ெடி, இநத்ிை ரிசரவ்் வங்கி 

சடட்ம் 1934-இன் இரண்டொவது அடட்வனணயில் கெங்க ் ஆஃெ் சீனொ லிமிபடட ்

கசரக்க்ெ்ெடட்ுள்ளது. அகதகெொன்று ஜனொ ஸ்மொல் னெனொன்ஸ் வங்கியும் இரண்டொவது 

அடட்வனணயில் இனணக்கெ்ெடட்ுள்ளது என்று ரிசரவ்் வங்கி பதரிவிதத்ுள்ளது. 

கமற்கண்ட வங்கிகள் தவிர,  எஸ்பிஐ, பைசட்ிஎஃெ்சி வங்கி, ெஞ்சொெ் கநஷனல் வங்கி, 

ஐசிஐசிஐ வங்கி உள்ளிடட் அனனதத்ு வணிக வங்கிகளும் இரண்டொவது 

அடட்வனணயில்தொன் இடம்பெற்றுள்ளன.  எனகவ, இனவ அனனதத்ும் ரிசரவ்் 

வங்கியின் விதிமுனறகளுக்கு ஏற்ெ பசைல்ெட கவண்டிைது கடட்ொைமொகியுள்ளது.  

 பாரே ஸ்தடட ் வங்கியின் (State Bank of India) ஷாங்காய் நகரக் கிமள, சீனாவின்  

தேசிய பணப்பரிைாற்ற முமறமையில் (China’s National Advance Payment System (CNAPS)) 

இமணக்கப்படட்ுள்ள முேல் இந்திய வங்கி எனும் பெருனமனைெ் பெற்றுள்ளது.  

 ’நகர ் கீரே்ன்’ (Nagar Kirtan) என்ற பெைரில்  சீக்கிைரக்ளின்  மத கெரணி,  இநத்ிைொ - 

ெொகிஸ்தொன் பிரிவினனக்கு பின்னர ்முதல் முனறைொக ,  குருநொனக்கின் 550 வது பிறநத் 

தின அனுசரிெ்னெ முன்னிடட்ு முதல்முனறைொக  ெொகிஸ்தொனின் நொன்கொனொ ஷொகிெ் 

மொவடட்தத்ிலிருநத்ு (குரு நொனக ்பிறநத் இடம்)  இநத்ிைொவின் ெஞ்சொெ் மொநிலதத்ிலுள்ள 

அமிரத்சரஸ் வநத்னடநத்ுள்ளது.  
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 குடியரசுே்ேமலவர ் ராை் நாே் தகாவிந்ே் அவரக்ள் 28 ஜீமல 19 முேல் 3 ஆகஸ்டு 19 

வமரயில்    மபனின், காை்பியா, கினியா  ஆகிய நாடுகளுக்கு அரசுமுமறப் 

பயணை் கமற்பகொண்டொர.்  அெ்கெொது, கினிைொ நொடட்ின் உைரிை விருதொன ‘The National 

Order of Merit’ விருது  குடிைரசுதத்னலவர ்ரொம்நொத ்ககொவிநத்ுக்கு வழங்கெ்ெடட்து.  

 காை்பியாவுக்கு இந்தியா ரூ.3 தகாடி  நிதியுேவி :  கமற்கு ஆெ்பிரிகக் நொடுகளில் 

ஒன்றொன கொம்பிைொவுக்கு திறன் கமம்ெொடு, ஜவுளித ் பதொழில் ஆகிை துனறகளில் 

ஒதத்ுனழெ்பு அளிெ்ெதற்கொக, சுமொர ்ரூ.3 ககொடி (5 லடச்ம் டொலர)் நிதியுதவினை இநத்ிைொ 

அறிவிதத்ுள்ளது. கொம்பிைொ நொடட்ுக்கு சுற்றுெ் ெைணம் கமற்பகொண்ட குடிைரசுத ்

தனலவர ் ரொம்நொத ் ககொவிநத்,் அநந்ொடட்ு அதிெர ் அடொமொ ெொகரொனவ   சநத்ிதத்ுெ் 

கெசச்ுவொரத்ன்த நடதத்ிை பின்னர ் இநத் நிதியுதவி வழங்க்கெ்ெடட்ுள்ளது 

குறிெ்பிடதத்கக்து. கமலும், இநத்ிைொ, கொம்பிைொ இனடகை ஆயுரக்வதம், கைொமிகைொெதி 

மற்றும் ெொரம்ெரிை மருதத்ுவத ் துனறயில் இரு நொடுகளுக்கு இனடகைைொன 

ஒதத்ுனழெ்னெ கமம்ெடுதத்ுவது பதொடரெ்ொக புரிநத்ுணரவ்ு ஒெ்ெநத்ம் 

னகபைழுதத்ொனது. 

 ஐநா மபாது சமப கூடட்ே்தில் இரண்டாவது முமறயாக பிரேைர ் நதரந்திர தைாடி  

அவரக்ள்  28 மசப்டை்பர ் 2019 அன்று  நமடமபறுை்  74 ஆவது உலகே்ேமலவரக்ள் 

ைாநாடட்ில் கலந்து மகாண்டு உமரயாற்றுகிறார.் இதற்கு முன்னர ் கடநத் 2014 ஆம் 

ஆண்டு நனடபெற்ற ஐநொ பெொது சனெக ் கூடட்தப்தொடரில் கலநத்ு பகொண்டு முதன் 

முனறைொக பிரதமர ்நகரநத்ிர கமொடி உனரைொற்றினது குறிெ்பிடதத்கக்து.  

சர்ெததச நிகழ்வுகள் 
 இந்தோதனசியா நாடட்ின் புதிய ேமலநகராக ‘கிழக்கு தபாரன்ிதயா தீவு’ (East Borneo 

Island) பதரிவு பசை்ைெ்ெடட்ுள்ளதொக அநந்ொடட்ு அதிெர ் கஜொகக்கொ விகடொகடொ 

அறிவிதத்ுள்ளொர.்  அநொடட்ின் தற்கெொனதை தனலநகரொன ஜகொரத்த்ொ அதிக 

மகக்ள்பதொனக மற்றும்  கவகமொக  கடலில் மூழ்கும் அெொைம் உள்ளதொல் இநத் 

நடவடிக்னக எடுக்கெ்ெடட்ுள்ளது.  

 ைே்திய ஆப்பிரிக்க நாடான காங்தகா ஜனநாயகக் குடியரசில் எதபாலா மவரஸ் 

கநொை்க்கு ெலிைொனவரக்ளின் எண்ணிக்னக 2,000-ஐத ்தொண்டியுள்ளது. 

 ேடட்ை்மை முற்றிலுைாக ஒழிக்கப்படட் நாடுகளின் படட்ியலில் இருந்து பிரிடட்ன், 

கிரஸ்ீ , மசக் குடியரசு, அல்தபனியா ஆகிய 4 நாடுகள் நீக்கப்படட்ுள்ளோக உலக 

சுகொதொர அனமெ்பு பதரிவிதத்ுள்ளது.  

 ’காஷ்னாவி’ (‘Ghaznavi’) என்ற பெைரில் நிலதத்ிலிருநத்ு 290 கி.மீ. வனர நிலதத்ிலுள்ள 

இலக்கினன தொகக்வல்ல ஏவுகனணனை ெொகிஸ்தொன் கசொதனன பசை்துள்ளது.  

http://www.tnpscportal.in/


 
 

www.tnpscportal.in                               mail@tnpscportal.in Page 33 

 

www.tnpscportal.in      Current Affairs  
ஆகஸ்டு 2019 

 18 வது  ‘அருகிவருை்  விலங்கினங்கள் ைற்றுை் ோவரங்களின் சரவ்தேச  வரே்்ேகை் 

மோடரப்ான ஒப்பந்ேே்தில் மகமயழுே்திடட் நாடுகளின் கூடுமக’  (Conference of the 

Parties (CoP18) of Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) ) 

17-28 ஆகஸ்டு 2019 தினங்களில் சுவிடச்ரல்ாந்து நாடட்ின் மஜனீவா நகரில் 

நனடபெற்றது.  

 ’நவுரு’ (Nauru) நொடட்ின் அதிெரொக லகைொணல் ஐங்கிமொ ( Lionel Aingimea) 

கதரந்ப்தடுகக்ெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

o கூ.ேக. :  ஆஸ்திகரலிைொவின் வடகிழக்கு ெகுதியிலுள்ள  நவுரு தீவுகள் நொடட்ின் 

தனலநகரம் ‘ைொபரன்’ (Yaren) மற்றும் நொணொம் - ஆஸ்திகரலிை டொலர.்  

 ’ஷாகீன் - 8’ (‘Shaheen-VIII’ ) என்ற பெைரில் சீனொ மற்றும் ெொகிஸ்தொன் நொடுகளின் 

விமொனெ்ெனடகளின் கூடட்ு இரொணுவெ் ெயிற்சி சீனொவின்  கைொல்டன் நகரில் 

நனடபெற்றது.  

 ’உலகின் முேல் மிேக்குை் அணு உமல’  எனுை் மபருமைக்குரிய ரஷியாவின் 

‘அகேமிக் தலாதைாதனாதஷாவ்’ (Akademik Lomonosov) அணு உனல 23 ஆகஸ்டு 2019 

அன்று ஆரட்ிக ்ெகுதியில் ெைன்ெொடட்ிற்கு வநத்து.  

 மியான்ைரில் நமடமபற்ற  தராஹிங்கியா இனப்படுமகாமலமய நிமனவு கூருை் 

வமகயில் வங்கதேசே்தில் 200,000 தபர ்25-8-2019 அன்று தபரணி  கமற்பகொண்டனர.்  

 ஆசிய உடக்டட்மைப்பு முேலீடட்ு வங்கியின் (Asian Infrastructure Investment Bank(AIIB)) 73 

வது உறுப்பினராக மசரப்ியா இனணநத்ுள்ளது.  

o கூ.ேக. :  16 ஜனவரி 2016 ல் உருவொகக்ெ்ெடட் ஆசிை உடக்டட்னமெ்பு முதலீடட்ு 

வங்கியின் தனலனமயிடம்  சீனொவின் பீஜிங் நகரில் அனமநத்ுள்ளது. இதன் 

தற்கெொனதை தனலவரொக சீனொனவச ்கசரந்த்  ஜின் லிகுன் (JinLiqun) உள்ளொர.்  

 சூடான் நாடட்ின் புதிய (15வது) பிரேைராக அப்ேல்லா ேை்தோக் (Abdalla Hamdok) 

கதரந்ப்தடுகக்ெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

 கருப்புப் படட்ியலில் பாகிஸ்ோன்:  ெைங்கரவொதக ் குழுகக்ளுக்கு நிதி கினடெ்ெனத 

தடுகக் தவறிைதற்கொக, ெொகிஸ்தொனன கருெ்புெ் ெடட்ிைலில் கசரத்த்ு,  சரவ்கதச 

ெைங்கரவொத நிதி தடுெ்பு அனமெ்பின் (எஃெ்ஏடிஎஃெ்) பசைல்ெடும் ஆசிை-ெசிபிக ் குழு  

நடவடிக்னக கமற்பகொண்டுள்ளது.  

 ”ஜாரி” என்று  மபயரிடப்படட்ுள்ள ஆளில்லா தபாரக்் கப்பல் சீனாவில்  அறிமுகம் 

பசை்ைெ்ெடட்ுள்ளது. 

 ”துலா” ைற்றுை் ”யூரிய்” கதொல்ககொருகி என்ற இரு நீரம்ூழ்கி  கெ்ெல்களில் இருநத்ு 

கண்டம் விடட்ு கண்டம் ெொயும் இரு ஏவுகனணகளொன ”புலாவா” ைற்றுை் ”சிதனவா” 

ஆகிை நீரம்ூழ்கி கெ்ெலில் இருநத்ு கண்டம் விடட்ு கண்டம் ெொயும் 2 ஏவுகனணகனள  

ரஷ்யா பவற்றிகரமொக கசொதிதத்ுள்ளது.  
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 இே்ோலி பிரேைர ்ஜியுமசப்தப கான்தட  பேவி விலகுவோக  அறிவிதத்ுள்ளொர.்  

 இண்டரத்பால் (INTERPOL) அமைப்பின்  மபாதுச ் மசயலர ் - ஜீரன் ஸ்டாக் (பஜரம்னி 

நொடட்வர)்  

    கவுேைாலா நாடட்ின் புதிய அதிபராக அலிஜாண்டத்ரா ஜியாை்ைாடட்ாய் (Alejandro 

Giammattei) கதரந்ப்தடுகக்ெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

 உலகிதலதய  முேல்   முமறயாக வீடட்ுக்  கடன்களுக்கு  எதிரை்மற வடட்ி  வீேே்மே 

அறிமுகப்படுே்தியுள்ள வங்கி எனுை் மபயமர மடன்ைாரக்் நாடட்ின் ஜிஸ்கி வங்கி ( 

Jyske Bank ) பெற்றுள்ளது.  இநத் வங்கி  வீடட்ுக ்கடனுகக்ொன வடட்ி வீதமொக ஆண்டுக்கு  - 

0.5%  ஐ நிரண்யிதத்ுள்ளது.  

 ’தபசிக்’ (BASIC (Brazil, South Africa, India, and China) ) நாடுகளின் 28 வது   காலநிமல 

ைாற்றே்திற்கான அமைசச்ரக்ளின் கூடுமக 2019,  பிதரசிலின் சாதவா பாதலா 

நகரில் 14-16 ஆகஸ்டு 2019 தினங்களில் நனடபெற்றது.  

o கூ.ேக. : ஐ.நொ. கொலநினல மொற்றதத்ிற்கொன கடட்னமெ்புகளில் னகபைழுதத்ிடட் 

நொடுகளின் கூடுனக 2019 (United Nations Framework for Climate Change (UNFCC) Conference of 

Parties (COP-25))   2-13 டிசம்ெர ்2019 தினங்களில் சிலி நொடட்ின் சொண்டிைொககொ நகரில் 

நனடபெறவுள்ளது குறிெ்பிடதத்க்க்து.  

 ” Smart Dragon-1” என்ற பெைரில்   வணிக ரதீிைொன  ரொகப்கடட்ின் மூலம் மூன்று 

பசைற்னகக ்ககொள்கனள சீனொ விண்ணில் பசலுதத்ியுள்ளது.  

 ‘குதராசா’ எனெ்பெைரிடெ்ெடட்ுள்ள புைல்  ஜெ்ெொனின் பதற்கு ெகுதியில் அனமநத்ுள்ள 

கைொன்சு தீவில் ஹிகரொஷிமொ நகருகக்ு அருகக உள்ள குகரொ நகரில் கநற்று 

சகத்ிவொை்நத் புைல் தொக்கிைது. 

 ைே்திய அமைரிக்க நாடான மகளேைாலாவின் அதிபராக கியாைதடய் கதரவ்ு 

பசை்ைெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

 அமைரிக்கா-ேலிபான் இமடயிலான தோோ தபசச்ுவாரே்்மே  : 

ஆெ்கொனிஸ்தொனில் அனமதினை ஏற்ெடுதத்வும், அபமரிகக் ெனடகனள அங்கிருநத்ு  

குனறதத்ுக ் பகொள்ளவும் அபமரிகக்ொ மற்றும் தலிெொன்கள் இனடயிலொன  

கெசச்ுவொரத்ன்த கதத்ொர ்தனலநகர ்கதொைொவில் 22-8-2019 அன்று நனடபெற்றதது.  

 "மலகிைா' புயல்  ஆகஸ்டு 2019 ல்  சீனொவின் கிழக்குெ் ெகுதிைொன பவன்லிங் நகரில்  

தொகக்ியுள்ளது.  

 ’உலக காற்று ஆற்றல் கவுண்சில்’ ( Global Wind Energy Council) அமைப்பின் நிறுவனர ்

ஸ்டீவ் சாவ்யர ் 31 ஜீனல 2019 அன்று கொலமொனொர.்  

 உலக அளவில்  பயன்பாடட்ிலுள்ள  மைாழிகளில் அதிக மைாழிகமளக் 

மகாண்டுள்ள நாடுகளின் படட்ியலில்  பபுவா நியூ குனியா (Papua New Guinea)  840 

ேற்காலப் பயன்பாடட்ிலுள்ள  மைாழிகளுடன்   முேலிடே்மேப் மபற்றுள்ளது.   இநத் 
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ெடட்ிைலில் இந்தியா  453 ேற்காலப் பயன்பாடட்ிலுள்ள மைாழிகளுடன்  நான்காவது 

இடே்மேப் பெற்றுள்ளது.  இெ்ெடட்ிைலில்  இரண்டொவது இடதன்த இநக்தொகனசிைொ 

நொடும்,   மூன்றொவது இடதன்த னநஜீரிைொ நொடும், ஐநத்ொம் இடதன்த  அபமரிகக்ொவும் 

பெற்றுள்ளன.  

o கூ.ேக. :  ஐக்கிை நொடுகளனவ  2019 ஆம் ஆண்னட  சரவ்கதச உள்ளூர ் பமொழிகள் 

ஆண்டொக (International Year of Indigenous Languages) அறிவிதத்ுள்ளது  குறிெ்பிடதத்கக்து.  

 “Yasin”, “Balaban” ைற்றுை்  “Ghaem”  என்ற பெைரில்  எதிரி நொடட்ு இலக்குகனள 

துல்லிைமொக தொகக்வல்ல  ஏவுகனணகனள  ஈரொன் நொடு பவற்றிகரமொக 

கசொதிதத்ுள்ளது. 

 “Tsentr (centre) 2019”  என்ற பெைரில் ஷொங்கொை் ஒதத்ுனழெ்பு அனமெ்பின்  (Shanghai 

Cooperation Organisation (SCO)) உறுெ்பு நொடுகளுக்கினடகைைொன கூடட்ு ென்னொடட்ு 

இரொணுவெ் ெயிற்சி ரஷிைொவின் ஓபரன்ெரக் ் நகரில் 10-21 பசெ்டம்ெர ் 2019 தினங்களில் 

நனடபெறுகிறது.  

o கூ.ேக. :  26 ஏெ்ரல் 1996 ல் உருவொகக்ெ்ெடட் ஷொங்கொை் ஒதத்ுனழெ்பு அனமெ்பின் 

தனலநகரம் சீனொவின் பீஜிங் நகரில் உள்ளது. இதன் தற்கெொனதை உறுெ்பு 

நொடுகளொக சீனொ, ரஷிைொ, கிரக்ிஸ்தொன், கசகஸ்தொன், உஷ்பெகிஸ்தொன், 

தஜிகிஸ்தொன், இநத்ிைொ மற்றும் ெொகிஸ்தொன் உள்ளன.  இநத்ிைொ மற்றும் 

ெொகிஸ்தொன் நொடுகள்   9 ஜீன் 2017 அன்று உறுெ்பினரக்ளொக இனணநத்ன.  

 உலக புகழ்மபற்ற  தநாபல் பரிசு மபற்ற எழுே்ோளர ்தடானி ைாரசீன் காலைானார.்  

இலக்கிைதத்ுகக்ொன தநாபல் பரிமச (1993) மபற்ற முேல் கருப்பின மபண் என்ற 

பெருனமக்குரிைவர.்  

 ஆண்களின் ஒப்புேல் இன்றி சவூதி அதரபிய மபண்கள் மவளிநாடுகளுக்குச ்

மசல்வேற்கு அந்ே நாடட்ு அரசு அனுைதி அளிே்துள்ளது. இதுவனர, அநத் நொடட்ுெ் 

பெண்கள் பவளிநொடுகளுக்குச ் பசல்வபதன்றொல் அவரக்ளது தநன்தகைொ, கணவகரொ 

அல்லது கவறு ைொரொவது ஆண் உறவினகரொ ஒெ்புதல் அளிதத்ொல்தொன் அதற்கொன 

அனுமதி அளிகக்ெ்ெடும்.  

 பனிப் தபார ் காலே்தில் நடுே்ேர மோமலவு ஏவுகமணகளின் பயன்பாடம்டக் 

கடட்ுப்படுே்துவேற்காக அமைரிக்காவுை், ரஷியாவுை் தைற்மகாண்ட ஒப்பந்ேே்மே 

ரே்து மசய்வோக அந்ே இரு நாடுகளுை்   அறிவிே்துள்ளன.  

பின்னணி :  

o அபமரிகக்ொவுக்கும், கசொவிைத ் ரஷிைொவுக்கும் இனடகை 1981-ஆம் ஆண்டில் 

சமொதொனெ் கெசச்ுவொரத்ன்த பதொடங்கிைது.  சுமொர ்6 ஆண்டுகளுக்கு நனடபெற்ற 

இநத்ெ் கெசச்ுவொரத்ன்தக்குெ்  பிறகு, நடுதத்ர பதொனலவு ஏவுகனணகனளக் 

னகவிட இரு நொடுகளுக்கும் இனடகை 1987-ஆம் ஆண்டு ஒெ்ெநத்ம் ஏற்ெடட்து.  
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o நடுதத்ர பதொனலவு அணு ஆயுதத ் தனட ஒெ்ெநத்ம் எனெ் பெைரிடெ்ெடட் அநத் 

ஒெ்ெநத்தத்ில், அெ்கெொது அபமரிகக் அதிெரொக இருநத் பரொனொல்ட ் ரகீனும், 

கசொவிைத ் யூனிைன் அதிெரொக இருநத் மிகயீல் ககொரெ்கசவும் 

னகபைழுதத்ிடட்னர.் 

o அநத் ஒெ்ெநத்தத்ின்ெடி, தங்களிடம் ஏற்பகனகவ இருநத் நடுதத்ர பதொனலவு 

ஏவுகனணகள், அவற்னற ஏவும் சொதனங்கள், எடுதத்ுச ் பசல்லும் வொகனங்கள் 

ஆகிைவற்னற அழிகக்வும் அபமரிகக்ொ மற்றும் கசொவிைத ் ரஷிைொ ஒெ்புக் 

பகொண்டது. 

 உக்மரன் நாடட்ின் புதிய அதிபராக  மவதலாடிமிடர ் மஜலன்ஸ்க் 

ெதவிகைற்றுள்ளொர.்  

 ைாணவரக்ள் வசிப்பேற்கு ஏற்ற உலகின் ேமலசிறந்ே நகரைாக பிரிடட்ன் 

ேமலநகர ் லண்டன் 2-ஆவது முமறயாகே் தேரந்்மேடுக்கப்படட்ுள்ளது. சரவ்கதச 

கல்வி ஆகலொசனன அனமெ்ெொன க்யூஎஸ் குவொகவ்கரலி னசமண்டஸ்்  குறிெ்பிடட் 

நகரதத்ில் உள்ள சிறநத் ெல்கனலகக்ழகங்களின் எண்ணிகன்க, பெொதுமகக்ளுக்கும், 

மொணவரக்ளுக்கும் இனடயிலொன விகிதொசச்ொரம், வொழ்க்னகத ் தரம், கவனலவொை்ெ்பு, 

வினலவொசி, அங்கு ஏற்பகனகவ வசிகக்ும் மொணவரக்ளின் திருெ்தி ஆகிை 6 

அம்சங்களின் அடிெ்ெனடயில்  இநத் ெடட்ிைனல பவளியிடட்ுள்ளது.  

 ‘மலகிைா’ புயல் :  சீனொவின் கிழக்கு கடற்கனர ெகுதியில்  சகத்ி வொை்நத் ‘பலகிமொ’ 

என்ற  புைல் கனரனை கடநத்ு பெரும் உயிர ் மற்றும் பெொருடக்சதங்கனள 

ஏற்ெடுதத்ிைது.  

  வ ாருளாதாரம்     

 வங்கிகளிலிருந்து  ரூ.1 தகாடிக்குை் அதிகைாக  எடுக்குை்  தபாது அந்ே மோமகயில் 

2%  வருைானவரி பிடிே்ேை் (Tax Deduction at Source, TDS) பசை்யும் முனற   1 பசெ்டம்ெர ் 2019 

முதல் அமலுக்கு வநத்ுள்ளது.  

 10 மபாதுே்துமற வங்கிகமள இமணே்து நான்கு மபரிய வங்கிகளாக உருவாக்குை் 

அறிவிெ்னெ  30 ஆகஸ்டு 2019 அன்று மதத்ிை நிதிைனமசச்ர ் நிரம்லொ சீதொரொமன் 

அறிவிதத்ுள்ளொர.்  இதன் மூலம் தற்கெொது 27 என்ற எண்ணிக்னகயில் இருக்கும் 

பெொதுதத்ுனற வங்கிகள் 12 ஆக குனறைவுள்ளன. தற்கெொது இனணக்கெ்ெடும் 

வங்கிகளின் விவரம் வருமொறு,  

o PNB(Punjab National bank) - Oriental Bank of Commerce(OBC) - United Bank of India 

o Canara Bank - Syndicate Bank  

o 3.Union Bank of India  - Andhra Bank -Corporation Bank 
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o 4.Indian Bank- Allahabad Bank 

 7 ஆண்டுகளில் இல்லாே அளவுக்கு இந்தியாவின் மபாருளாோர வளரச்ச்ி 5 

சேவீேைாக சரிவு : இநத்ிைொவின்  பமொதத் உள்நொடட்ு உற்ெதத்ி (Gross Domestic Product (GDP)) 

வளரச்ச்ி வீதம் 2019-2020  ஏெ்ரல் - ஜீன்  கொலொண்டில்  5% ஆக குனறநத்ுள்ளது. இதற்கு 

முன்னர ்  2012-13 ஏெ்ரல்- ஜீன் கொலொண்டில் 4.9% வளரச்ச்ி வீதமொக இருநத்து 

குறிெ்பிடதத்கக்து.  

o 2017-18-ஆம் நிதி ஆண்டின் பெொருளொதொர வளரச்ச்ி 7.2 சதவீதமொக மறுமதிெ்பீடு 

பசை்ைெ்ெடட்ுள்ளது. கடநத் 2018-19-ம் நிதி ஆண்டில் வளரச்ச்ி 6.8 சதவீதமொக 

குனறநத்ுள்ளது. இது 5 ஆண்டுகளில் இல்லொத பின்னனடவொகும். 

கூ.ேக.:     

o 2024-25-ம் ஆண்டுக்குள் 5 லடச்ம் ககொடி டொலர ் பெொருளொதொரமொக உருபவடுகக் 

நம் நொடு இலக்கு நிரண்யிதத்ுள்ளது. இநத் இலக்னக எடட் கவண்டுமொனொல் 

ஆண்டுக்கு 8 சதவீத வளரச்ச்ி அவசிைம் என 2018-19 பெொருளொதொர 

ஆை்வறிக்னகயில் மதத்ிை அரசு பதரிவிதத்ுள்ளது குறிெ்பிடதத்ுள்ளது.  

o தற்கெொது பெொருளொதொர வளரச்ச்ி உள்ளிடட் முக்கிை குறியீடுகனள 

கணக்கிடுவதற்கொன அடிெ்ெனட ஆண்டு 2011-12-ஆக இருக்கிறது. இதனன 2017-

18-ஆக மொற்ற மதத்ிை அரசு திடட்மிடட்ுள்ளதொக பதரிகிறது. 

 இந்தியாவில் முேல்முமறயாக வங்கி  ஏ.டி.எை் -ல் பணை் எடுப்பேற்கு ஒருமுமற 

கடவுசம்சால் (one-time password) வழங்குை் முமறமய   மபாதுே்துமற வங்கி 

நிறுவனைான கனரா வங்கி அறிமுகப்படுே்தியுள்ளது.  

o கூ.ேக. :  1906 ஆம் ஆண்டு பதொடங்கெ்ெடட் கனரொ வங்கியின் தனலனமயிடம் 

பெங்களூரில் அனமநத்ுள்ளது. ’இனணநத்ிருநத்ொல் நம்மொல் முடியும்’ (’ Together we 

can’)  என்ெது இதன் ககொஷமொகும்.  

 டி.எை்.பாஷின் (T M Bhasin )  குழு :  ரூ.50 ககொடிகக்ும் அதிகமொன வங்கி ஏமொற்று 

வழக்குகனள ெற்றி ஆரொை முன்னொள்  கண்கொணிெ்பு ஆனணைர ் டி.எம்.ெொஷின் (T M 

Bhasin )  தனலனமயில் 4 நெரக்ளடங்கிை குழுனவ மதத்ிை கண்கொணிெ்பு ஆனணைம் 

(Central Vigilance Commission) அனமதத்ுள்ளது.  

 ரிசரவ்் வங்கியின் (ஆரப்ிஐ) ஈவுே்மோமக ைற்றுை் உபரி நிதி ரூ.1.76 லடச்ை் 

தகாடிமய ைே்திய அரசுக்கு வழங்க அந்ே வங்கி முடிவு மசய்துள்ளது.  

o ரிசரவ்் வங்கியின் உெரி நிதினை குறிெ்பிடட் கொல இனடபவளியில் மதத்ிை 

அரசுக்கு அளிகக்லொம் என்று ஆரப்ிஐ முன்னொள் ஆளுநர ் பிமல் ஜலொன் 

தனலனமயிலொன குழு அளிதத் ெரிநத்ுனரக்கு ரிசரவ்் வங்கி நிரவ்ொகக ்குழு 26-8-19 

அன்று ஒெ்புதல் வழங்கிைது.  
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o இதன்ெடி, 2018-19 ஆண்டுகக்ொன ரிசரவ்் வங்கியின் உெரி ரூ.1,23,414 ககொடி, 

திருதத்ெ்ெடட் பெொருளொதொர முதலீடட்ு கடட்னமெ்பின் (இசிஎஃெ்) கீழ் 

அனடைொளம் கொணெ்ெடட்ுள்ள உெரி ரூ.52,637 ககொடி என பமொதத்மொக ரூ.1.76 

லடச்ம் ககொடி உெரித ் பதொனக மதத்ிை அரசுக்கு வழங்கெ்ெடவுள்ளதொக ரிசரவ்் 

வங்கி பவளியிடட் அறிக்னகயில் கூறெ்ெடட்ுள்ளது.  

o உலக நொடுகள் ெலவற்றிலும் ரிசரவ்் வங்கிகளிடம் இருக்கும் உெரி நிதி, அரசிடம் 

ெகிரந்த்ளிகக்ெ்ெடட்ு வருகிறது. இநத்ிை ரிசரவ்் வங்கியிடம் ரூ.9.6 லடச்ம் ககொடி 

உெரி நிதி உள்ளது. ெல்கவறு நொடுகளில் உள்ள ரிசரவ்் வங்கிகள் அதிகெடச்மொக 

14 சதவீத உெரி நிதினை தங்கள் வசம் னவதத்ுள்ளன. ஆனொல், இநத்ிை ரிசரவ்் 

வங்கி 28 சதவீத உெரி நிதினை னவதத்ுள்ளது குறிெ்பிடதத்க்கது.  

 2019-2020 ஆை் நிதியாண்டிற்கான இந்தியாவின் உள்நாடட்ு உற்பே்தி வளரச்ச்ி 

வீேை்  6.2% ஆக இருக்குை் என தைாடி நிறுவனை்  கணிே்துள்ளது.  

 ஆர.்டி.ஜி.எஸ் (Real-Time Gross Settlement (RTGS)) எனப்படுை்  வங்கி 

கணக்குகளுக்கிமடதயயான  மின்னணு பணப்பரிைாற்றே்திற்கான கால அளமவ  

காமல 8 ைணியிலிருந்து 7 ைணியாக  ரிசரவ்் வங்கி குமறே்துள்ளது. இநத் 

நனடமுனற 26-8-2019 முதல் அமலுக்கு வநத்ுள்ளது.  

o கூ.ேக. : டிசம்ெர ் 2019 முதல் ‘பநெ்ஃட’் (National Electronic Funds Transfer (NEFT)) முனற 

ெணெ்ெரிமொற்றதத்ிற்கொன கொல அளவொனது  தற்கெொனதை கொனல 8 

மணியிலிருநத்ு மொனல 7 மணி வனர என்ெது  24 மணிகநரமொக 

நீடட்ிகக்ெ்ெடட்ுள்ளது குறிெ்பிடதத்கக்து.  

 வருைான வரிகள் மோடரப்ான  வழக்குகளில்  ‘வருைான வரி தைல்முமறயீடட்ு 

தீரப்்பாயே்தில்’ (Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ) விண்ணப்பிப்பேற்கான 

மோமகயானது ரூ.20 லடச்ே்திலிருந்து ரூ.50 லடச்ைாக உயரே்்ேப்படட்ுள்ளது.  

கமலும், உைர ் நீதிமன்ற முனறயீடுகளுகக்ொன  வரம்பு ரூ.50 லடச்தத்ிலிருநத்ு ரூ.1 

ககொடிைொகவும், உசச்நீதிமன்ற கமல் முனறயீடுகளுகக்ொன வரம்பு ரூ.1 ககொடியிலிருநத்ு 

ரூ. 2 ககொடிைொகவும் உைரத்த்ெ்ெடட்ுள்ளது.  

 ’காரப்தரட ் சமூக மபாறுப்பு’ (Corporate Social Responsibility (CSR)) குறிதத்ு  அனமகக்ெ்ெடட் 

இஞ்மசடட்ி ஸ்ரீனிவாஸ் குழு (  Injeti Srinivas Committee)   நிறுவனங்கள்  ‘கொரெ்கரட ் சமூக 

பெொறுெ்பின்’ கீழ் பசலவிடும் பதொனகக்கு வரி விதிகக்லொம் எனெ் ெரிநத்ுனர 

பசை்துள்ளது.  

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கி (ஆரப்ிஐ) வசை் உள்ள உபரி நிதிமய 3 முேல் 5 ஆண்டுகள் 

வமர சிறு சிறு ேவமணகளாக ைே்திய அரசுக்கு வழங்கலாை் என பிைல் ஜலான் 

குழு பரிந்துமரே்துள்ளது. 

பின்னணி :  
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o ஆரப்ிஐ வசம் ரூ.9.6 லடச்ம் ககொடி உெரி நிதி உள்ளதொகக ் கணிகக்ெ்ெடட்ுள்ளது. 

உலக நொடுகள் ெலவற்றின் மதத்ிை வங்கிகள் தங்களிடம் இருக்கும் உெரி 

நிதியில் 14 சதவீததன்த னகவசம் னவதத்ுகப்கொண்டு, மீதமுள்ளவற்னற 

அநந்ொடட்ு அரசிடம் ெகிரந்த்ளிதத்ு வருகின்றன. ஆனொல், இநத்ிை ரிசரவ்் வங்கி 28 

சதவீத உெரி நிதினை னவதத்ுள்ளது.இனதச ் சுடட்ிக்கொடட்ி, கூடுதல் உெரி 

நிதினை வழங்குமொறு ரிசரவ்் வங்கியிடம் மதத்ிை நிதிைனமசச்கம் ககொரிைது.  

இனதத ் பதொடரந்த்ு, இநத் விவகொரம் குறிதத்ு ஆரொை்வதற்கு ரிசரவ்் வங்கியின் 

முன்னொள் ஆளுநர ் பிமல் ஜலொன் தனலனமயில் 6 உறுெ்பினரக்னளக ் பகொண்ட 

குழு ஒன்று கடநத் ஆண்டு டிசம்ெர ்26-ஆம் கததி அனமகக்ெ்ெடட்து.  இக்குழுவில் 

ஆரப்ிஐ முன்னொள் துனண ஆளுநர ் ரொககஷ் கமொகன், நிதிதத்ுனறச ் பசைலர ்

ரொஜீவ் குமொர,் ஆரப்ிஐ துனண ஆளுநர ் என்.எஸ். விஸ்வநொதன், ஆரப்ிஐ மதத்ிை  

வொரிை உறுெ்பினரக்ள் ெொரத ் கதொஷி, சுதீர ் மன்கட ் ஆகிகைொர ்

இடம்பெற்றுள்ளனர.்  

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின்   பண அருங்காடச்ியை் (Money Museum) கல்கே்ோ நகரில்  

11-03-2019 அன்று திறக்கப்படட்ுள்ளது.  

o கூ.ேக. :  ரிசரவ்் வங்கி  நொணை அருங்கொடச்ிைகம் (RBI Monetary Museum)  மும்னெயில் 

அனமநத்ுள்ளது.  

 2018 ஆை் ஆண்டில் உலகளவில் மிகப்மபரிய மபாருளாோரங்களின் படட்ியலில் 

இந்தியா (2.7 டிரில்லியன்)  7 வது இடே்மேப் மபற்றுள்ளது. உலக வங்கியினொல் 

பவளியிடெ்ெடட்ுள்ள இநத் ெடட்ிைலில்,  முதல் ஆறு இடங்கனள முனறகை  அபமரிகக்ொ, 

சீனொ, ஜெ்ெொன், பஜரம்னி, இங்கிலொநத்ு, பிரொன்ஸ் ஆகிை நொடுகள் பெற்றுள்ளன.  

 ைகாராஷ்டிரா ைாநிலே்தில் 34 ைாவடட்ங்களில் சாமலகள் உடக்டட்மைப்மப  

தைை்படுே்ே  200 மில்லியன் டாலர ் கடனுேவி வழங்க ஆசிய வளரச்ச்ி வங்கி (Asian 

Development Bank) ஒப்புேல் பசை்துள்ளது.  

o கூ.ேக. : 19 டிசம்ெர ்  1966   அன்று பதொடங்கெ்ெடட் ஆசிை வளரச்ச்ி வங்கியின் 

தனலனமயிடம்  பிலிெ்னென்ஸ் நொடட்ின் மணிலொ நகரில் அனமநத்ுள்ளது. 68 

நொடுகள் உறுெ்பினரக்ளொக உள்ள அவ்வனமெ்பின்  தற்கெொனதை தனலவரொக  

தொகிககொ நொககொவொ ( Takehiko Nakao ) உள்ளொர.்  

 2019-2019 ஆை் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் மைாே்ே  உள்நாடட்ு உற்பே்தி வளரச்ச்ி 

வீேை் 6.2 % ஆக இருக்குை் என ‘தேசிய மபாருளாோர ஆராய்சச்ி கவுண்சில்’ (National 

Council of Applied Economic Research (NCAER)) கணிதத்ுள்ளது.  

o கூ.ேக.: 2018-2019 நிதிைொண்டில் இநத்ிைொவின் பமொதத் உள்நொடட்ு உற்ெதத்ி 

வளரச்ச்ி வீதம் 6.8% ஆக இருநத்து குறிெ்பிடதத்கக்து.  

 என்இஎஃப்டி பணப்பரிைாற்றை் டிசை்பர ்2019 முேல் 24 ைணி தநர தசமவயாகிறது :  
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o ஒரு வங்கிக ் கணக்கில் இருநத்ு மற்பறொரு வங்கிக ் கணகக்ுக்கு 

ெணெ்ெரிமொற்றம் பசை்யும் என்இஎஃெ்டி எனெ்ெடும் கதசிை மின்னணுெ் 

ெணெ்ெரிமொற்ற கசனவனை வரும் டிசம்ெர ் மொதம் முதல் 24 மணி கநரதத்ுக்கும் 

அளிக்க இநத்ிை ரிசரவ்் வங்கி (ஆரப்ிஐ) முடிவு பசை்துள்ளது. 

o இெ்கெொது என்இஎஃெ்டி முனறயில் கொனல 8 மணி முதல் மொனல 7 மணி வனர 

மடட்ுகம ெணெ்ெரிமொற்றம் பசை்ை முடியும் என்ற நினல உள்ளது. இதிலும் 

மொததத்ின் இரண்டொவது மற்றும் நொன்கொவது சனிக்கிழனமகளில் இநத் 

கசனவனைெ் ெைன்ெடுதத் முடிைொத நினல உள்ளது. 

o என்இஎஃெ்டி முனறயில் அதிகெடச்மொக ரூ.2 லடச்ம் வனர ெணெ்ெரிமொற்றம் 

பசை்ை முடியும். 

o முன்னதொக, கடநத் ஜூன் மொதம் என்இஎஃெ்டி, ஐஎம்பிஎஸ், ஆரட்ிஜிஎஸ் 

கசனவகளுகக்ொன கடட்ணதன்த ஆரப்ிஐ ரதத்ு பசை்து உதத்ரவிடட்து 

குறிெ்பிடதத்கக்து. 

o கூ.ேக. :  

 NEFT - National Electronic Funds Transfer  

 RTGS - Real Time Gross Settlement   

 IMPS - Immediate Payment Service   

 9 ஆண்டுகளில் இல்லாே அளவுக்கு வடட்ி விகிேே்மே குமறே்துள்ள ஆரப்ிஐ :  

o ரிசரவ்் வங்கியிடம் இருநத்ு வங்கிகள் பெறும் கடன்களுகக்ொன வடட்ி (பரெ்கெொ 

கரட)் 0.35 சதவீதம் குனறகக்ெ்ெடட்ு 5.40 சதவீதமொக நிரண்யிகக்ெ்ெடட்ுள்ளது.  

o இெ்கெொது நிரண்யிகக்ெ்ெடட்ுள்ள 5.40 சதவீத வடட்ி விகிதம் என்ெது கடநத் 2010-

ஆம் ஆண்டு ஏெ்ரல் மொததத்ில் இருநத்னதவிடக ் குனறவொகும். இதன் மூலம் 9 

ஆண்டுகளில் இல்லொத அளவுகக்ு வடட்ி விகிதம் குனறகக்ெ்ெடட்ுள்ளது.  

o கமலும்,  வரத்த்க வங்கிகளிடம் இருநத்ு ரிசரவ்் வங்கி பெறும் கடன்களுகக்ொன 

வடட்ி (ரிவரஸ்் பரெ்கெொ கரட)் 0.35 சதவீதம் குனறகக்ெ்ெடட்ு 5.15 சதவீதமொக 

அறிவிகக்ெ்ெடட்ுள்ளது. 

 உலக வங்கி மவளியிடட்ுள்ள  உலகின் மிகப்மபரிய மபாருளாோரே்மே 

மகாண்டுள்ள நாடுகள் படட்ியலில்    2017-ை் ஆண்டு உலக அளவில் 5-வது இடே்தில் 

இருந்ே இந்திய மபாருளாோரை் 2018-ை் ஆண்டு 7-வது இடே்திற்கு 

ேள்ளப்படட்ுள்ளது.   ஜிடிபி எனெ்ெடும் பமொதத் உள்நொடட்ு உற்ெதத்ியின்  

அடிெ்ெனடயிலொன இநத் ெடட்ிைலில், முதல் இடதத்ில் 20.49 டிரில்லிைன் டொலருடன் 

அபமரிகக்ொவும், 2-வது இடதத்ில் 13.61 டிரில்லிைன் டொலருடன் சீனொவும் பிடிதத்ுள்ளன. 3-

வது இடதத்ில் 4.97 டிரில்லிைன் டொலர ் மதிெ்புடன் ஜெ்ெொனும், 4-வது இடதத்ில் 3.99 

டிரில்லிைன் டொலர ்மதிெ்புடன் பஜரம்னியும் உள்ளன. 
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ெிருதுகள்  
 பிரேை ைந்திரியின் தயாகா வளரச்ச்ிக்கு சிறப்பான பங்களிப்பு மசய்தோருக்கான 

2018 ைற்றுை் 2019 ஆை் ஆண்டுகளுக்கான விருதுகள்  பெற்கறொர ்விவரம்,  

o தனிநெர ்- கதசிை அளவில் - சுவொமி ரொஜொஸ்ரீ முனி  , னலெ்ஃ மிஷன், குஜரொத ் 

o தனிநெர ்- சரவ்கதச அளவில் -  அண்கடொனிைடட்ொ கரொஷி , இதத்ொலி  

o நிறுவனங்கள் (கதசிை அளவில்) - பீகொர ்கைொகொ ெள்ளி, பீகொர ் 

o நிறுவனங்கள் (சரவ்கதச அளவில்)  - ஜெ்ெொன் கைொகொ நிககதன், ஜெ்ெொன்  

o கைொகொ விருதுகள் 2018 

o தனிநெர ்- கதசிை அளவில் -ஸ்ரீ விஷ்வொஸ் மண்டலிக,் நொசிக ் 

o நிறுவனங்கள் -கதசிை அளவில் - கைொகொ இன்ஸ்டிடய்ூட,் மும்னெ  

 14 வது ‘வீ தகர ்  ைாற்றுே்திறனாளிகள்  திமரப்பட திருவிழாவில்’ (‘We Care Film Festival 

on Disability Issues’)  இந்தியாமவச ் தசரந்்ே ‘I’m Jeeja’ என்ற ஆவணப் படே்திற்கு முேல் 

பரிசு வழங்கப்படட்ுள்ளது.   இநத் தினரெ்ெட விழொனவ ஐ.நொ. வின்   இநத்ிைொ மற்றும் 

பூடட்ொன் நொடுகளுக்கொன தகவல் னமைம் நடதத்ியுள்ளது.  

 ரஷிய அரசின் புஷ்கின் பேக்கை் 2019 (Pushkin Medal) தில்லியிலுள்ள ஜவகரல்ால் 

தநரு பல்கமலக்கழகே்தின்  தபராசிரியர ்  மீோ நமரன் ( Meeta Narain ) கக்ு 

வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது.  

 ’கிளாரக்் R பாவின் வனவிலங்குகள் சடட் அைலாக்கே்திற்கான விருது 2019’ (Clark R 

Bavin Wildlife Law Enforcement Award for the year 2019) இந்தியாமவச ் தசரந்்ே விதவக் 

தைனனுக்கு வழங்கப்படட்ுள்ளது. இவர ் ‘இநத்ிை வனவிலங்குகள் பதொண்டுநிறுவனம்’ 

(Wildlife Trust of India (WTI)) எனும் அனமெ்பின் தனலவரொவர.்  

 பிரேைர ் நதரந்திர தைாடிக்கு ஐக்கிய அரபு அமீரக அரசு அந்நாடட்ின் மிக உயரிய 

விருோன "ஆரட்ர ்ஆஃப் சயீது' விருனத அபுதொபி இளவரசர ்கஷக ்முகமது பின் சயீது 

அல்  நைன் வழங்கி பகளரவிதத்ுள்ளொர.்  

 ”ஸ்தகாச ் நல்லாளுமைக்கான ேங்க விருது” ( SKOCH Governance Gold Award)   இநத்ிை 

அரசின் தீனதைொள் அநத்ிகைொதைொ திடட்தத்ின் கதசிை நகரப்ுற வொழ்வொதொர திடட்தத்ின் 

(Deendayan Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM))  ‘னெஷொ’ (Portal for Affordable 

Credit and Interest Subvention Access (PAiSA)) எனும் இனணைதள கசனவக்கு வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது.  

 மடன்சிங் நாரத்க வீர தீர விருதுகள் 2018  (Tenzing Norgay National Adventure Award 2018) 

பெற்கறொர ்விவரம்:  

o நிலதத்ில் தீரசப்சைலுகக்ொன விருது  - அெரன்ொ குமொர,் ஸ்ரீ திெொங்கர ் ககொஷ் 

மற்றும் மணிகண்டன்  

o நீரில் தீரசப்சைலுகக்ொன விருது - பிரெொத ்ரொஜீ ககொலி  

o வொனில் தீரசப்சைலுகக்ொன விருது - ரகமஷ்வர ்ஜொங்ரொ  
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o வொழ்நொள் சொதனனைொளர ்விருது - வொங்சக ்பசரெ்ொ  

 பிரஞ்சு அரசின் ‘மசவாலியர’் ( ”Chevalier de l”Ordre du Merite Agricoleto”) விருது பெறும் 

முதல் இநத்ிை சனமைல் கனலஞர ்எனும் பெருனமனை பிரிைம் சொடட்ரஜ்ி பெற்றுள்ளொர.்  

 ’உலக கல்வி கூடுமக 2019’ (World Education Summit-2019) ல்  ‘சிறநத் 

கண்டுபிடிெ்புகளுகக்ொன தனலனம விருது’ (best innovation and initiative leadership award)  

இரொஜஸ்தொன் மொநிலதத்ிற்கு வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது.  14 வது ’உலக கல்வி கூடுனக 2019’ 10-

8-19 அன்று  புது தில்லியில் நனடபெற்றது.  

 ’சாரல்ி சாப்ளிள் - பிரிடட்ானியா  சிறந்ே நமகசச்ுமவ நடிகருக்கான விருது 2019’ ( 

Charlie Chaplin Britannia  Award for Excellence in Comedy)    இங்கிலொநன்தச ் கசரந்த்  நடிகர ்ஸ்டீவ் 

கூகனுக்கு வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது.  

 “100 years of Chrysostom”  என்ற பெைரில்  ககரளொவிலுள்ள மலங்கர சிரிைன் 

திருசச்னெயின்  ஆவணெ்ெடம்  மிக நீளமொன ஆவணெ்ெடம் எனும் கின்னஸ் 

சொதனனனைெ் ெனடதத்ுள்ளது.  

 அரஜ்ூனா விருது 2019 மபற்தறாரக்ள் விவரை் :  

o ஜகடஜொ (கிரிகப்கட)் 

o தஜிநத்ர ்ெொல் (தடகளம்) 

o முகமது அனொஸ் (தடகளம்) 

o ெொஸ்கரன் (ெொடி பில்டிங்) 

o சிங்பலன்சனொ சிங் (ைொக்கி) 

o அஜை் தொக்குர ்(கெடி) 

o பகளரவ் சிங் (கமொடக்டொர ்ஸ்கெொரட்ஸ்்) 

o கசொனிைொ லதர ்(குதத்ுசச்ண்னட) 

o பிரகமொத ்ெகத ்(ெொரொ வினளைொடட்ு, ெொடம்ிண்டன்) 

o அஞ்ஜும் பமொடக்ில் (துெ்ெொக்கிச ்சுடுதல்) 

o ைரம்ீத ்ரஜுல் (கடபிள் படன்னிஸ்) 

o பூஜொ தண்டொ (மல்யுதத்ம்) 

o பெளவொட ்மிரச்ொ (குதினரகைற்ற ெநத்ைம்) 

o குரெ்்ரதீ ்சிங் (கொல்ெநத்ு) 

o பூணம் ைொதவ் (கிரிகப்கட)் 

o ஸ்வெ்னொ ெரம்ன் (தடகளம்) 

o சுநத்ர ்சிங் (ெொரொ வினளைொடட்ு, தடகளம்) 

o சொை் பிரணதீ ்(ெொடம்ிண்டன்) 

o சிம்ரன் சிங் (கெொகலொ) 
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 ராஜீவ் காந்தி தகல் ரே்னா விருது 2019 மபற்தறாரக்ள் விவரை் :  

o மொற்றுதத்ிறனொளிகள் ெங்ககற்கும் ெொரொ ஒலிம்பிக ் வினளைொடட்ுெ் கெொடட்ியில் 

சொதனன புரிநத்  தீெொ மொலிக,்  மல்யுதத் வீரரொன ெஜ்ரங் புனிைொ ஆகிகைொர ்

ரொஜீவ் கொநத்ி ககல் ரதன்ொ விருதுக்குத ்கதரவ்ு பசை்ைெ்ெடட்ுள்ளொரக்ள்.  

 ராைன் ைகதசதச விருது 2019 (Ramon Magsaysay Award)   இந்தியாமவச ் தசரந்்ே NDTV 

ஊடகவியலாலர ் ரவிஷ் குைார ் (Ravish Kumar) க்கு வழங்கப்படட்ுள்ளது.  இவருடன்  

கீழ்க்கண்ட நொல்வரும்  இவ்வொண்டிற்கொன ரொமன் மககசகச விருனதெ் பெற்றுள்ளனர.்  

o ககொ  ஸ்கவ வின் (Ko Swe Win) - மிைொன்மர ்

o அங்கொனொ நீலொனெஜித ்(Angkhana Neelapaijit) -தொை்லொநத்ு  

o கரமுண்கடொ புஜொநக்த கொைொெ்ைொெ் (Raymundo Pujante Cayabyab) - பிலிெ்னென்ஸ்

 Philippines 

o கிம் கஜொங் கி - பதன் பகொரிைொ   

(என்டிடிவி இநத்ிைொ பதொனலக்கொடச்ியில் மூதத் பசைல் ஆசிரிைரொக இருகக்ும் ரவீஷ் 

குமொர,் அநத்த ்பதொனலகக்ொடச்ியில் ஒளிெரெ்ெொகும்  பினரம் னடம் என்ற நிகழ்சச்ியின் 

மூலம் சொதொரண மக்களின் பவளிவரொத பிரசன்னகள் குறிதத்ு விவொதிதத்ு வருகிறொர.்)  

 

 ‘பாரே் கவுரவ் விருது 2019’ (Bharat Gaurav Award 2019)  கிரிக்மகட ்வீரர ்கபில் தேவ் - கக்ு 

வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது.  

 ’உலக பன்முகே்ேன்மை அழகியாக’ (Miss World Diversity)   இந்தியாவின்  நாஷ் தஜாஷி 

(Naaz Joshi) கதரந்ப்தடுகக்ெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

 ஆழ்வாரக்ள் ஆய்வு மையே்தின் கை்பர ் விருது 2019   தபராசிரியர ்

கண.சிற்சதபசனுக்கு வழங்கப்படட்ுள்ளது.  பசன்னன கம்ென் கழகம் சொரப்ில் 

நனடபெற்ற  45-ம் ஆண்டு கம்ென் விழொவில் இவ்விருது வழங்கெ்ெடட்து.  

 2018ை் ஆண்டுக்கான தேசிய திமரப்பட விருதுகள் படட்ியல் (நன்றி : தினமலர)் 

o சிறநத் ெடம்: கைலொரொ(குஜரொத)் 

o சிறநத் நடிகரக்ள்: ஆயுஸ்மொன் குரொனொ(அநத்ொதூன்), விக்கி கவுசல்(உரி) 

o சிறநத் நடினக: கீரத்த்ி சுகரஷ் (மகொநடி, பதலுங்கு) 

o சிறநத் இைக்குநர:் ஆதிதை்ொ தொர ்(ெடம்: உரி) 

o சிறநத் இனசைனமெ்ெொளர:் சஞ்சை் லீலொ ென்சொலி(ெதம்ொவத)் 

o சிறநத் பின்னணி ெொடகர ்- அரஜ்ித ்சிங்(ெதம்ொவத)் 

o சிறநத் பின்னணி ெொடகி: பிநத்ு மொலினி (நதிசரொமி - கன்னடம்) 

o சிறநத் பின்னணி இனச: சொஸ்வத ்சஜ்கதவ்(உரி) 

o சிறநத் பெொழுதுெ்கெொக்கு ெடம்: ெதொை் கைொ 
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o சிறநத் குழநன்த நடச்தத்ிரம்: பிவி கரொகித(்கன்னடம்), சமீெ் சிங்(ெஞ்சொபி), 

தல்ைொ அரஷ்த ்பரஷி(உருது), ஸ்ரீனிவொஸ் கெொககல(மரொதத்ி) 

o சிறநத் தமிழ் ெடம்: ெொரம் 

o சிறநத் பதலுங்கு ெடம்: மகொநடி 

o சிறநத் கன்னடம் ெடம்: நதிசரொமி 

o சிறநத் மனலைொள ெடம்: சூடொனி பிரம் னநஜீரிைொ 

o சிறநத் ஹிநத்ி ெடம்: அநத்ொதூன் 

 'பாரே ரே்னா' விருது 2019,  நாடட்ின் 13-வது குடியரசுே் ேமலவராக பேவி வகிே்ே 

பிரணாப் முகரஜ்ிக்கு     8-8-2019 அன்று குடியரசுே்ேமலவர ் ராை்நாே் தகாவிந்ே் 

வழங்கினார.்  இகதகெொன்று இமச தைமே பூபன் ேசாரிகா, சமூக தசவகர ்

நானாஜி தேஷ்முக் ஆகிை இருவருக்கும் மனறவுக்குெ் பிநன்தை ெொரத ரதன்ொ விருது 

அறிவிகக்ெ்ெடட்து.   

 பநல்னல னெநத்மிழ் மன்றதத்ின் சொரப்ில், 2019-ஆம் ஆண்டுக்கொன இைற்றமிழ் 

விதத்கர ் விருதுக்கு மகக்ளனவ உறுெ்பினர ் சு.பவங்ககடசன் கதரவ்ு 

பசை்ைெ்ெடட்ுள்ளொர.்           

நியமனங்கள்   
 ைே்திய தநரடி வரிகள் வாரியே்தின் ( Central Board of Direct Taxes (CBDT)) 

ேமலவராகவுள்ள பிரதைாே் சந்திர தைாடியின் ெணிகொலம் முடிவனடநத் தருவொயில் 

, கமலும் ஓரொண்டுக்கு நீடட்ிகக்ெ்ெடட்ுள்ளது.  

 உசச்நீதிைன்றே்திற்கு நான்கு புதிய நீதிபதிகமள நியமிக்க மகாலீஜியை் 

(நீதிபதிகள் தேரவ்ுக் குழு) முடிவு மசய்துள்ளது.  இதன்ெடி,  ஹிமொசலெ் பிரகதச 

உைரநீ்திமன்றத ் தனலனம நீதிெதி வி.ரொமசுெ்பிரமணிைன் , ெஞ்சொெ் மற்றும் 

ைரிைொணொ உைரநீ்திமன்றத ் தனலனம நீதிெதி கிருஷ்ண முரொரி, ரொஜஸ்தொன் 

உைரநீ்திமன்றத ்தனலனம நீதிெதி எஸ்.ரவீநத்ிர ெட,் ககரள உைரநீ்திமன்றத ்தனலனம 

நீதிெதி ரிஷிககஷ் ரொை் ஆகிை நொல்வருக்கும் ெதவி உைரவ்ு அளிதத்ு உசச்நீதிமன்ற 

நீதிெதிகளொக நிைமிகக்ெ்ெடவுள்ளனர.்    

o கூ.ேக. : உசச்நீதிமன்ற நீதிெதிகளின் பமொதத் ெணியிடங்கனள தனலனம 

நீதிெதி உள்ெட 31-இல் இருநத்ு 34-ஆக நொடொளுமன்றம் அண்னமயில் 

உைரத்த்ிைது. பகொலீஜிைம் தற்கெொது ெரிநத்ுனர பசை்துள்ள நொல்வரும் 

நிைமிகக்ெ்ெடட்ொல், உசச்நீதிமன்ற நீதிெதிகளின் எண்ணிக்னக 34-ஆக 

அதிகரிக்கும். 
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 இந்தியாவின் முேல் மபண் தபாரவ்ிைான கைாண்டராக (flight commander)  ஷாஜி 

ோமி நிைமிகக்ெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

 ‘தப டி எை்’ ( Paytm ) நிறுவனே்தின் புதிய ேமலவராக அமிே் நய்யார ்

நிைமிகக்ெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

 ஐக்கிய அரபு எமிதரடட்ுகளுக்கான (United Arab Emirates(UAE))  இந்திய தூேராக  பவன் 

கபூர ்நிைமிக்கெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

 நாடட்ின் முேல் மபண் கைாண்டராக எஸ். ோமி மபாறுப்தபற்றுள்ளார.் இவர ்

ஹிண்டன் விமொன ெனட தளதத்ில் கசடக ்ரக பைலிகொெ்டரின் விமொன கமொண்டரொக 

அவர ் பெொறுெ்கெற்று பகொண்டொர.் விமொன கமொண்டர ் என்ெது அநத் பிரிவில் 

இரண்டொம் நினல உைரதிகொரி அநத்ஸ்திலொனது.  இதனொல் இநத் பிரிவில் 

பெொறுெ்கெற்று பகொண்ட நொடட்ின் முதல் பெண் அதிகொரி என்ற பெருனமனை 

பெற்றுள்ளொர.் 

 ”கூக் தீவுகள்” (Cook Islands) நாடட்ிற்கான இந்திய தூேராக பே்ைஜா 

நிைமிகக்ெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

 ைே்திய பாதுகாப்புே்துமற மசயலராக அஜய் குைார ்நிைமிகக்ெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

 ைே்திய உள்துமற அமைசச்கே்தின் மசயலராக (தகபினட ் மசயலராக) ராஜீவ் 

மகௌபா  (Rajiv Gauba)  நிைமிக்கெ்ெடட்ுள்ளொர.் 

 பிரேைர ்நதரந்திர தைாடியின் முேன்மைச ்மசயலராக பணியாற்றிய ஓய்வு மபற்ற 

ஐஏஎஸ் அதிகாரி நிருதபந்திர மிஸ்ரா (74) ெதவி விலகுவதொக பதரிவிதத்ுள்ளொர.் 

 காங்தகா குடியரசு நாடட்ிற்கான இந்தியாவின் தூேராக ஸ்ரீ தகாது ராை் மீனா (Shri 

Ghotu Ram Meena) நிைமிகக்ெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

o கூ.தக. : கொங்ககொ நொடட்ின்,தனலநகரம் - பிரஸ்ஸவில்பல (Brazzaville)  | நொணைம் - 

மதத்ிை ஆெ்பிரிகக் பிரொங் (Central African CFA franc) | அதிெர ் - படன்னிஸ் சொகஸொ 

நியூகஸொ | பிரதமர ் - கிளபமண்ட ்மவும்ெொ  

 இந்திய தேசிய அறிவியல் அகடமியின் (Indian National Science Academy  (INSA)) முேல் 

மபண் ேமலவராக  சந்திரிைா ஷாகா கதரந்ப்தடுகக்ெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

 ஆசிய ேடகள சங்கே்தின் ேடகள குழுவின் (Asian Athletics Association’s Athletes Commission) 

உறுப்பினராக   பி.டி.உஷா நிைமிகக்ெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

 தகரள ைாநிலை், சபரிைமல ஐயப்பன் தகாயிலின் புதிய தைல்சாந்தியாக ஏ.தக. 

சுதிர ் நை்பூதிரி   கதரவ்ு பசை்ைெ்ெடட்ுள்ளொர.் வரும் நவம்ெர ் 17-ஆம் கததி முதல்  

ஓரொண்டு கொலம் கமல்சொநத்ிைொக அவர ்ெதவி வகிெ்ெொர.் 

 இந்தியே் தேரே்ல் ஆமணயே்தின் இயக்குநர ் தீதரந்திர ஓஜாவின் பேவிக்காலை் 

ஓராண்டுக்கு நீடட்ிக்கப்படட்ுள்ளது. அடுதத் ஆண்டு கம மொதம் 30-ஆம் கததி வனர 

இநத்ெ் ெதவியில் அவர ்நீடிெ்ெொர.்  
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 சரவ்தேச  தகாடப்ாடட்ு இயற்பியல் மையே்தின் (International Centre for Theoretical Physics 

(ICTP))  இயக்குநராக  இந்தியாமவச ் தசரந்்ே  ஆதிஷ் ேதபால்கர ் (Atish Dabholkar) 

நிைமிகக்ெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

o கூ,ேக. :  இதத்ொலியிலுள்ள டிரிஸ்கட (Trieste) நகரில் தனலனமயிடதன்தக ்

பகொண்டுள்ள இவ்வனமெ்பு 1964 ஆம் ஆண்டு உருவொகக்ெ்ெடட்தொகும்.  

 மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கான இந்தியாவின் நிரந்ேர பிரதிநிதியாக அபாய் 

ோக்கூர ்நிைமிகக்ெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

 மசப்ரஸ் (Republic of Cyprus) நாடட்ிற்கான இந்தியாவின் தூேராக ைதுமிோ 

ேஷாரிகா பகே் நிைமிக்கெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

 மசன்மனயில் உள்ள இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் பிராந்திய இயக்குனராக 

(ேமிழ்நாடு ைற்றுை் புதுசத்சரி) எஸ்.எை்.என்.சுவாமி பெொறுெ்கெற்று உள்ளொர.்  

முக்கிய தினங்கள்  
 தேசிய விமளயாடட்ு தினை்  - ஆகஸ்டு 29 (முன்னொள் இநத்ிை ைொக்கி அணியின் 

ககெ்டன் தைொன் சநத்ின் பிறநத் தினம்)  

 சரவ்தேசஅணு தசாேமனகளுக்கு எதிரான  தினை் (International Day against Nuclear Tests)  - 

ஆகஸ்டு 29  

 மபண்கள் சைே்துவ தினை்  - ஆகஸ்டு 26  

 தேசிய கண் ோன  இருவார அனுசரிப்பு  (National Eye Donation Fortnight )  25 ஆகஸ்டு 2019 

முதல் 8 பசெ்டம்ெர ்2019 வனரயில்  அனுசரிகக்ெ்ெடட்து.  

 ’சரவ்தேச அடிமை வியாபார  ஒழிப்பு ைற்றுை் நிமனவு தினை்’ ( International Day for the 

Remembrance of the Slave Trade and its Abolition)  - ஆகஸ்டு 23  

 380 வது  மசன்மன தினை் (Madras Day)  -  ஆகஸ்டு 22  

 முேலாவது, சரவ்தேச ைேை் ைற்றுை் நை்பிக்மக மீோன வன்முமறயினால் 

பாதிக்கப்படத்டாருக்கான தினை் ( International Day for Victims of Acts of Violence based on Religion 

or Belief )   22 ஆகஸ்டு  2019 அன்று அனுசரிகக்ெ்ெடட்து.  

 சரவ்தேச தீவிரவாேே்தினால் பாதிக்கப்படத்டார ் நிமனவு  தினை் ( International Day of 

Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism)  -   ஆகஸ்டு 21  

 உலக மூே்ே குடிைக்கள் தினை் (World Senior Citizen Day)  - ஆகஸ்டு 21  

 சரவ்தேச உயிரி எரிமபாருள் தினை்   - ஆகஸ்ட ்10 

 உலக உறுப்பு மகாமட தினை் (World organ donation day) - ஆகஸ்டு 13  

 சரவ்தேச இடது மக பழக்கமுள்தளார ்தினை் (International Left-Handers Day)  - ஆகஸ்டு 13  

 சரவ்தேச இமளஞரக்ள் தினை் (International Youth Day) - ஆகஸ்டு 12  
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 ’இந்திய விண்மவளி ஆராய்சச்ியின்’ ேந்மே   என அமழக்கப்படுை்   விக்ரை் 

சாராபாய் அவரக்ளின் 100 வது பிறந்ே தினை் 12 ஆகஸ்டு 2019 அன்று 

அனுசரிகக்ெ்ெடட்து.  

கூ.ேக. :   

o 12 ஆகஸ்டு 1919 ல்  குஜரொத ் மொநிலம் ஆமதொெொதத்ில் பிறநத் விகரம் சொரொெொை்,    

11 நவம்ெர ்1947 அன்று ‘இைற்பிைல் ஆரொை்சச்ி கசொதனனைகதன்த’  (Physical Research 

Laboratory (PRL) ஆமதொெொதத்ில் நிறுவினொர.்   1962 ஆம் ஆண்டு ‘இநத்ிை கதசிை 

விண்பவளி ஆரொை்சச்ி குழு’ ( Indian National Committee for Space Research ) எனும் 

அனமெ்னெ உருவொக்கினொர,் அதுகவ பின்னர ் இநத்ிை விண்பவளி ஆை்வு 

நிறுவனம் ( ISRO ) எனெ் பெைர ்மொற்றம் பசை்ைெ்ெடட்து.  

 உலக யாமன தினை் (World elephant day)   - ஆகஸ்டு 12  

 நல்லிணக்க தினை் (Sadbhavana Divas or Harmony Day)  - ஆகஸ்டு 20 (முன்னொள் பிரதமர ்

ரொஜீவ் கொநத்ியின் பிறநத் தினம்)  

 உலக மகாசு தினை் - ஆகஸ்டு 20  

 உலக புமகப்பட தினை் (World photography day)  - ஆகஸ்டு 19  

 உலக ைனிோபிைான தினை் (World Humanitarian Day)  - ஆகஸ்டு 19  

 உலக உயிரி எரிமபாருள் தினை் - (World Biofuel Day)  - ஆகஸ்டு 10  

 சரவ்தேச உள்ளூர ் ைக்கள் தினை் (International Day of the World’s Indigenous People)   - ஆகஸ்டு 9  

| னமைக்கருதத்ு 2019 - உள்ளூர ்பமொழிகள் (‘‘Indigenous Languages”)  

 உலக ோய்ப்பால் வாரை்  - ஆகஸ்டு 1-7     

 தேசிய மகே்ேறி தினை்  - ஆகஸ்டு  7  (இநத்ிை சுதநத்ிரெ் கெொரொடட் வரலொற்றில் 

முக்கிைதத்ுவம் வொை்நத் சுகதசி இைகக்ம் 1905-ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 7-ந ் கததி 

பதொடங்கெ்ெடட்னத நினனவுகூரும் வனகயிலும், னகதத்றி பநசவொளரக்னள 

சிறெ்பிக்கும் வனகயிலும் 2015-ம் ஆண்டு முதல் ஒவ்பவொரு ஆண்டும் ஆகஸ்டு 7-ந ்கததி 

கதசிை னகதத்றி தினமொக கனடெ்பிடிகக்ெ்ெடட்ு வருகிறது.) 

 ஹிதராஷிைா தினை் (Hiroshima Day) - ஆகஸ்டு 6  (இரண்டொம் உலகெ்கெொரின் கெொது 

ஜெ்ெொனின் ஹிகரொஷிமொ நகரின் மீது  ‘லிடட்ில் ெொை்’ (Little Boy) என்ற பெைரில் 

அணுகுண்னட 6 ஆகஸ்டு 1945 அன்று வீசிைதன் நினனவொக)   

o கூ.ேக. : ‘ஃகெட ் கமன்’ (Fat Man)  என்ற பெைரில் இரண்டொவது அணு குண்டு 9 

ஆகஸ்டு 1945  அன்று  நொகஷொகி நகரதத்ின் மீது வீசெ்ெடட்து.  

 குடற்புழு நீக்க தினை் ஆண்டுதோறுை் பிப்ரவரி 10 ைற்றுை் ஆகஸ்ட ் 10  ஆை் 

தேதிகளில் கமடப்பிடிக்கப்படுகிறது.  அவ்விரு நொள்களிலும் நொடு முழுவதிலும் 19 

வைதுக்குடெ்டட் குழநன்தகள் மற்றும் சிறொருக்கு "அல்பெண்டகசொல்' எனெ்ெடும் 

குடற்புழு நீகக் மொதத்ினரகள் வழங்கெ்ெடட்ு வருகிறது.  
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அறிெியல் வதா.நுட் ம்  
 முழுவதுை் ஆய்வகே்தில் உருவாக்கிய   இமறசச்ிமய  ஐ.ஐ.டி கவுகாே்திமயச ்

தசரந்்ே ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.்   

 ”ஸ்பிரிங் ஹில்” (‘Spring Hill’)  அல்லது  ‘மநரவ்ாணா’ (Nervana NNP (neural network processor) -

I)  என்ற பெைரில்  இண்படல் நிறுவனதத்ின் முதல் பசைற்னக நுண்ணறிவு சிெ்  (artificial 

intelligence chip) பவளியிடெ்ெடட்ுள்ளது.  

 ’ஃமபதடார’் (‘Fedor’) என்ற பெைரில் ரஷிைொவின் முதல் மனித கரொகெொ  கசொைஸ் 

எம்.எஸ்-14 விண்கலதத்ின் மூலம்  பவற்றிகரமொக விண்பவளிக்கு அனுெ்ெெ்ெடட்ுள்ளது.  

கூ.ேக. : ‘Fedor’ - Final Experimental Demonstration Object Research  

o விண்பவளிகக்ு கரொகெொனவ அனுெ்பிை முதல் நொடு எனும் பெருனம 

அபமரிகக்ொனவகை சொரும். அபமரிக்க விண்பவளி நிறுவனம் 2011 ஆம் ஆண்டு  

Robonaut 2 எனெ்பெைரிடெ்ெடட் மனித கரொகெொனவ விண்ணுக்கு அனுெ்பிைது.   

o ஜெ்ெொன் விண்பவளி ஆரொை்சச்ி நிறுவனம்  2013 ஆம் ஆண்டு Kirobo எனும் 

கரொகெொனவ விண்பவளிக்கு அனுெ்பிைது.  

 நிலவின் சுற்றுவடட்ெ் ெொனதக்குள் சநத்ிரைொன்-2 இஸ்கரொ விஞ்ஞொனிகள் 

திடட்மிடட்ெடி,  20-08-2019 அன்று பவற்றிகரமொக நுனளநத்து.   

 ’HarmonyOS’ என்ற மபயரில் புதிய  இயங்குேளே்மே (Operating System) ேவாய்  (Huawei) 

நிறுவனை் பவளியிடட்ுள்ளது.  

 3 ஆண்டுகளுக்கு மகடட்ுப்தபாகாே இடல்ி கண்டுபிடிப்பு :  மும்னெ ெல்கனல 

கெரொசிரினைைொன னவஷொலி, எவ்வித ரசொைனமும் கசரக்க்ொமல், சுமொர ் மூன்று 

ஆண்டுகள் வனர பகடட்ுெ்கெொகொமல் இருக்கும் வனகயிலொன 

இடல்ினைகண்டுபிடிதத்ுள்ளொர.்  இதற்கொக, 'எலக்டர்ொனிக ் பீம் கரடிகைஷன்'  எனும் 

பதொழில்நுடெ்தன்தெ் ெைன்ெடுதத்ியுள்ளொர.்      

 ஆர.்ஐ.சாட-்3 மசயற்மகக்தகாமள விமரவில் விண்ணுக்கு அனுப்ப  இஸ்தரா 

திடட்ை் :  இநத்ிை ரொணுவ கண்கொணிெ்புகக்ு உதவகக்ூடிை ஆர.்ஐ.சொட-்3  என்ற கரடொர ்

பதொழில்நுடெ்தத்ில் பசைல்ெடக ் கூடிை பசைற்னககக்கொனள   பி.எஸ்.எல்.வி.-சி47 

ரொகப்கட ் மூலம்  ஏவெ்ெட உள்ளதொக இநத்ிை விண்பவளி ஆை்வு நிறுவனம் 

அறிவிதத்ுள்ளது.  கம 22-இல் ஆர.்ஐ.சொட-்2பி பசைற்னககக்கொள் விண்ணில் 

பசலுதத்ெ்ெடட்து.   எல்னலக ் கண்கொணிெ்பு, கவளொண் மற்றும் வனக ் கண்கொணிெ்பு, 

கெரிடர ் கமலொண்னம கெொன்ற பசைல்ெொடுகளுக்கு உதவ உள்ள இநத் 

பசைற்னககக்கொள் ெகல், இரவு கநரங்களில் மடட்ுமின்றி வொனம் கமகமூடட்தத்ுடன் 

இருக்கும்கெொதுகூட பூமினைத ் பதளிவொக ெடம்பிடிதத்ு அனுெ்பும் திறன் பகொண்டது 

என்ெது குறிெ்பிடதத்க்கது. 
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o கூ.ேக. : கடநத் 2009 ஏெ்ரலில் ஆர.்ஐ.சொட-்2 பசைற்னகக்ககொனள இஸ்கரொ 

விண்ணில் பசலுதத்ிைது. அடுதத்ு 2012-இல் ஆர.்ஐ.சொட-்1 பசைற்னககக்கொனள 

அனுெ்பிைது.   

 ”கிராஸ்ப் தைன்”  பல்தநாக்கு தராபாட:்     பதொழில் நிறுவனங்களில் ெல 

ெணிகளுக்குெ் ெைன்ெடும் வனகயிலொன நவீன பதொழில்நுடெ்ங்களுடன் கூடிை  

‘கிரொஸ்ெ் கமன்’ எனெ் பெைரிடெ்ெடட்ுள்ள  கரொெொடன்ட பசன்னன ஐஐடி 

ஆரொை்சச்ிைொளரக்ள்  வடிவனமதத்ுள்ளனர.்   இநத் கரொெொடன்ட  பசன்னன ஐஐடி 

பெொறியிைல் வடிவங்கள் துனறயின் கீழ்  இைங்கிவரும் தொனிைங்கி ஆை்வகெ் 

கெரொசிரிைர ்அகசொகன் பதொண்டிைொத ்தனலனமயிலொன குழு வடிவனமதத்ுள்ளது. 

 சிறிய மசயற்மகக்தகாமள ேயாரிே்து சிேை்பரை் பள்ளி ைாணவரக்ள் சாேமன :   

சிதம்ெரம் ஆறுமுக நொவலர ்  கமல்நினலெ் ெள்ளி மொணவரக்ள் சிறிை அளவிலொன 

பசைற்னககக்கொனளத ்தைொரிதத்ு விண்ணில் ஏவும் கெொடட்ியில் கதரவ்ு பெற்று சொதனன 

ெனடதத்னர.்  பசைற்னககக்கொள்  11 ஆகஸ்டு 2019 ஆம் கததி கொஞ்சிபுரம் மொவடட்ம், 

சிறுகசரியிலிருநத்ு ஹீலிைம் வொயு நிரெ்ெெ்ெடட் ெலூன் மூலம் விண்ணில் ஏவெ்ெடட்து. 

 512 வயதுமடய உலகின் மிக முதிரந்்ே சுறா வடக்கு அடல்ாண்டிக் சமுே்திர 

பகுதியில்  கண்டுபிடிக்கப்படட்ு உள்ளது  

 MISSILE QRSAM (Quick Reaction Surface-to-Air Missile) எனெ்ெடும்    தனரயிலிருநத்ு வொன் 

இலக்குகனளத ் தொகக்ி அழிெ்ெதற்கொக, ெொதுகொெ்பு ஆரொை்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி 

அனமெ்பு (டிஆரட்ிஓ) உருவொக்கியுள்ள அதிநவீன ஏவுகனண 4-8-19 அன்று  ஒடிஸொ 

மொநிலம் ெொலொகசொரிலுள்ள கசொதனன னமைதத்ில்  பவற்றிகரமொக கசொதிகக்ெ்ெடட்து. 

o உள்நொடட்ிகலகை உருவொக்கெ்ெடட் ரொடொர,் வழிகொடட்ும் கருவி, கரடிகைொ 

அனலகள் மூலம் இலக்னக உணரும் கருவி ஆகிைனவ இநத் ஏவுகனணகளில் 

பெொருதத்ெ்ெடட்ுள்ளன.எநத் ெருவநினலயிலும், எநத் நிலெ் ெரெ்பில் இருநத்ும் 

இநத் ஏவுகனணனை பசலுதத் முடியும். எதிரி விமொனதத்ில் உள்ள ரொடொர ்

மூலமொக, இநத் ஏவுகனணனை முடகக் முடிைொது. 

o ெொரத ் எலகட்ர்ொனிக்ஸ் லிமிடட,் ெொரத ் னடனமிகஸ்் லிமிடட ் ஆகிை பெொதுத ்

துனற நிறுவனங்களுடன் இனணநத்ு க்யூஆரஎ்ஸ்ஏஎம் ஏவுகனணகனள 

டிஆரட்ிஓ உருவொக்கி வருகிறது. 

o இநத் ஏவுகணகனள டிஆரட்ிஓ முதல் முனறைொக கடநத் 2017-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 

மொதம் கசொதிதத்து குறிெ்பிடதத்கக்து. 

o QRSAM -  Quick Reaction Surface-to-Air Missile  (இநத்ிைொவின் அனனதத்ு கொலநினல மற்றும் 

அனனதத்ு வனகயிலொன நிலெ்ெகுதியிலிருநத்ும்  நிலதத்ிலிருநத்ு வொனிலுள்ள 

இலக்கினன  தொகக் வல்ல ஏவுகனண. இதன்  அதிகெடச் தொக்கும் திறன்  25-30 

கி.மீ ஆகும். ) 

http://www.tnpscportal.in/


 
 

www.tnpscportal.in                               mail@tnpscportal.in Page 50 

 

www.tnpscportal.in      Current Affairs  
ஆகஸ்டு 2019 

 உலகின்  மிகப்மபரிய பறமவ இனை் எனக் கருேப்படுை் ‘ மேராக்கிள்ஸ் 

இமனக்ஸ்மபக்டஸ்’ ( “Heracles inexpectatus” ) எனெ்ெடும் 1 தகாடிதய 90 லடச்ை் 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்ே ராடச்ே கிளியின் சினதவுகள்   நியூசிலொநத்ு நொடட்ில் 

கண்படடுக்கெ்ெடட்ுள்ளன.  இநத் ெறனவ ‘ஸ்குவொவ்ஸ்கில்லொ’ (“Squawkzilla”)  எனவும் 

அனழகக்ெடுகிறது.  

 ’நாதனாசீவீட’் (“nanoseaweed”) என்ற பெைரில்  உலகிகலகை பமல்லிை தங்கதன்த 

இங்கிலொநத்ிலுள்ள லீட ் ெல்கனலகக்ழகதத்ின் ஆரொை்சச்ிைொளரக்ள் 

உருவொக்கியுள்ளனர.்  

 உடலில் பாக்டீரியா பரவுேமலக் கண்டறியுை் குமறந்ே மசலவிலான, எளிய 

மகயடக்கக் கருவிமய அஸ்ஸாை் ைாநிலை் குவாோடட்ியிலுள்ள இந்தியே் 

மோழில்நுடப்க் கல்வி நிறுவனே்தின் (ஐஐடி) ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

உருவொக்கியுள்ளனர.் 

 நாசாவின் கியூரியாசிடட்ி தராவர ் மசவ்வாய் கிரகே்தில் பண்மடகாலே்தில் 

நீதராமடகள் ைற்றுை் ஏரிகள் நிமறந்ே பகுதியில் களிைண் ோதுக்கமள 

கண்டறிநத்ு ஆரொை்சச்ி பசை்கிறது. 

 30 கிராை் எமடயில் அரசுப்பள்ளி  ைாணவரக்ள் உருவாக்கிய நீர ்மசயற்மகக்தகாள்  

:  

o சீனமகக்ருகவல மர ஒழிெ்பு பதொடரெ்ொன ஆரொை்சச்ிகனள கமற்பகொள்ளும் 

வனகயில் 30 கிரொம் எனடயுள்ள பசைற்னககக்கொனள கரூர ் மொவடட்ம், 

பவள்ளிைனண அரசு ஆண்கள் கமல்நினலெ் ெள்ளியில் ெயிலும் மொணவரக்ளொன 

நவீன்குமொர,் சுகநத்,் ெசுெதி, விஷ்ணு, பஜகன் ஆகிகைொர ் பகொண்ட குழுவினர ்  

உருவொக்கியுள்ளனர.்   

o "ஃெ்னளகெொரட்'் கருவி மூலம் ஆங்கிலக ் கொல்வொனைக ் கடநத் முதல் நெர ் என்ற 

சொதனனனை  பிரொன்ஸ் நொடன்டச ் கசரந்த் ஃபிரொன்கி ஸெொடொ என்ெவர ்

ெனடதத்ுள்ளொர ் .   கூ.தக. :  நீரில் அதிகவக ெடகுகனள இைகக்ும் சொகச வீரரொன 

ஃபிரொன்கி ஸெொடொ, நின்றெடிகை ெறநத்ு பசல்வதற்கொன "ஃெ்னளகெொரட்'் என்ற 

கருவினை உருவொக்கியுள்ளொர.் 

ெிளளயாட்டுகள்        
 தைற்குவங்க  கிரிக்மகட ் அணியின் தகப்டனாக  ேமிழகே்மேப் பூரவ்ீகைாகக் 

மகாண்ட அபிைன்யூ ரங்கநாேபரதைஸ்வரன் ஈஸ்வரன்   நிைமிகக்ெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

 45 வது ‘சரவ்தேச திறன் தபாடட்ிகள் 2019’ (World Skills International Competition)  

ரஷியாவில் 22-27 ஆகஸ்டு 2019 தினங்களில் நமடமபற்றது.  இநத் கெொடட்ிகளில் 

http://www.tnpscportal.in/


 
 

www.tnpscportal.in                               mail@tnpscportal.in Page 51 

 

www.tnpscportal.in      Current Affairs  
ஆகஸ்டு 2019 

முதல் மூன்று இடங்கனள முனறகை சீனொ, ரஷிைொ மற்றும் பதன் பகொரிைொ நொடுகள் 

பெற்றன. இநத்ிைொ 13 வது இடதன்தெ் பெற்றுள்ளது.  

 ஐஎஸ்எஸ்எப் உலக துப்பாக்கி சுடுை் தபாடட்ியில் முேல் ேங்கப் பேக்கே்மே, 

ைகளிர ் 10 மீ. ஏரம்ரபிள் பிரிவில்,   தமிழகதன்தெ் பூரவ்ிகமொகக ் பகொண்ட குஜரொத ்

மொநிலதத்ில் வசிதத்ு வரும்  இளதவனில் வாலறிவன் மபற்றுள்ளார.் பிகரசில் 

தனலநகர ்ரிகைொடி பஜனிகரொ இநத் கெொடட்ிகள் நனடபெற்றது.  

 உலக பாரா  பாடம்ிண்டனில் ைகளிர ் ஒற்மறயர ் பிரிவில்  ேங்கை் மவன்று  

இந்தியாவில் ைானஸி தஜாஷி சாேமன புரிநத்ுள்ளொர.் 

o ஸ்விடச்ரல்ொநத்ின் கெஸல் நகரில் உலக ெொடம்ிண்டன் கெொடட்ிகைொடு, இநத் 

மொற்றுதத்ிறனொளிகளுகக்ொன உலக ெொரொ ெொடம்ிண்டன் சொம்பிைன் கெொடட்ியும் 

நனடபெற்றது.  ெொடம்ிண்டனில் இநத்ிைொவின் முன்னணி நடச்தத்ிரமொன பி. 

வி.சிநத்ு  ஜெ்ெொனின் நúஸொமி ஒகுைரொனவ வீழ்தத்ி முதன்முனறைொக  

சொம்பிைன் ெடட்ம் பவன்றது குறிெ்பிடதத்கக்து. 

கூ.ேக. :  உலக ெொடம்ிண்டன் கெொடட்ிகளில்  இநத்ிை அணியினர ்3 தங்கம், 4 பவள்ளி, 5 

பவண்கலெ் ெதகக்ங்கனளக ் னகெ்ெற்றினர.் ஆடவர ் ஒற்னறைர ் பிரிவில் பிரகமொத ்

ெகத,் மகளிர ்பிரிவில் மொனஸி கஜொஷி, ஆடவர ்இரடன்டைர ்பிரிவில் பிரகமொத-்மகனொஜ் 

சரக்க்ொர ் இனண தங்கதன்தயும்,, மகளிர ் ஒற்னறைர ் பிரிவில் ெொருல் ெொரம்ர,் ஆடவர ்

பிரிவில் தருண் தில்லொன், இரடன்டைர ் பிரிவில் ரொஜொ மங்ககொதர்ொ-கிருஷ்ணொ 

பவள்ளிெ் ெதகக்ங்கனளயும், ஆடவர ் ஒற்னறைர ் பிரிவில் மகனொஜ் சரக்க்ொர,் சுகநத் ்

கடம், கிருஷ்ணொ, விக்ரம் உகமஷ் ஆகிகைொரும், இரடன்டைர ் பிரிவில் ரொககஷ்-

ரொஜ்குமொர ்இனண பவண்கலெ் ெதக்கங்கனளயும் பவன்றனர.்  

 ைாற்றுே்திறனாளிகளுக்கான தபடம்ிண்டன் உலக சாை்பியன்ஷிப் தபாடட்ிகள்  

(Para-Badminton World Championships) 20-25 ஆகஸ்டு 2019 தினங்களில் சுவிடச்ரல்ொநத்ின் ெொசல் 

நகரில் நனடபெற்றது. இதில்  ெதகக்ம் பவன்ற இநத்ிை வீரரக்ளின் விவரம் வருமொறு,  

o ஆண்கள் ஒற்னறைர ்(SL4) - தருண்  -பவள்ளி 

o ஆண்கள் இரடன்டைர ்(SL3-SL4)  - குமொர ்நிகதஷ் மற்றும் தருண் - பவள்ளி 

o ஆண்கள் இரடன்டைர ்(SS6)  - நொகர ்கிருஷ்ணொ மற்றும் ரொஜொ மககொதர்ொ - பவள்ளி 

o பெண்கள் ஒற்னறைர ்(SL3)  - ெொருல் தல்சுகெ்ொை் ெொரம்ர ்- பவள்ளி 

 ’பிஃபா’ (FIFA)) 17 வயதிற்குடப்டட் மபண்களுக்கான உலகக் தகாப்மப தபாடட்ிகள் 

(U-17 Women’s World Cup) 2020  இந்தியாவில் நனடபெறவுள்ளது.  

 ‘சிசில் பிமரட’் ( Cecil Wright ) எனுை் தைற்கிந்திய தீவுகள் கிரிக்மகட ் வீரர ் ேனது 85 

வது வயதில் அமனே்து விேைான கிரிக்மகட ் தபாடட்ிகளிலிருந்துை் ஓய்வு 

பெறுவதொக அறிவிதத்ுள்ளொர.்  
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 தில்லியிலுள்ள் ‘மபதராஷ் ஷா தகாடல்ா கிரிக்மகட ்மைோனே்திற்கு’ (Feroz Shah Kotla 

Cricket Ground)   ைமறந்ே முன்னாள் ைே்திய நிதியமைசச்ர ் அருண் மஜடல்ி 

அவரக்ளின் மபயர ்சூடட்ெ்ெடட்ுள்ளது.  

 ைாநிலங்களுக்கு இமடயிலான 59ஆவது தேசிய சீனியர ் ேடகள சாை்பியன்ஷிப் 

கெொடட்ியில், 5000 மீடட்ர ் ஓடட்தத்ில் தமிழக வீரர ் லஷ்மணன் ககொவிநத்ன் தங்கம் 

பவன்றொர.்மகளிர ் பிரிவு 200 மீடட்ர ் ஓடட்தத்ில், தமிழகதன்தச ் கசரந்த் அரச்ச்னொ 

சுசீநத்ிரன் தங்கமும், வி.கரவதி 2ஆவது இடம் பிடிதத்ு பவள்ளியும் பவன்றனர.்  

 ஸ்பெயினின் மொடர்ிட ் நகரில் கடநத் 19ஆம் கததி பதொடங்கி 25ஆம் கததி வனர  

நனடபெற்ற சரவ்தேச ஜூனியர ் வில்விே்மே சாை்பியன்ஷிப் தபாடட்ியில்  

இந்தியாவின் 17 வயது இளை் வீராங்கமன தகாைாலிகா பாரி. ேங்கை் பவன்று 

சொதனன ெனடதத்ொர ்  

 ரஷ்யாவின் கசானில் நமடமபற்ற 45-வது உலக திறன் தபாடட்ியில் பங்தகற்ற 

இந்திய அணி, ஒரு ேங்கை், ஒரு மவள்ளி ைற்றுை் இரண்டு மவண்கல பேக்கங்கமள 

மவன்று  சாேமன பமடே்துள்ளது. இநத் கெொடட்ியில்,  25 வைதொன எஸ்.அஸ்வதொ 

நொரொைணொ நீர ்  பதொழில்நுடெ்தத்ில் தங்கெ்ெதகக்ம் பவன்றொர.் 17 வைதொன பிரணவ் 

நூடட்லெதி வனல பதொழில்நுடெ்ங்களில்  பவள்ளி ெதகக்ம் பவன்றுள்ளொர.் கமலும், 

கமற்கு வங்கொளதன்த கசரந்த்  சஞ்கசொை் பிரமொனிக ் (வைது 21), மகொரொஷ்டிரொனவ 

கசரந்த் ஸ்கவதொ ரதத்ன்புரொ (வைது 22) ஆகிை இருவரும், நனக மற்றும் கிரொபிக் 

வடிவனமெ்பு பதொழில்நுடெ்தத்ில் பவண்கல ெதகக்ங்கனள பவன்றுள்ளனர.் 

 சீனாவின் மசங்டு நகரில் நமடமபற்ற ‘உலக தபாலீஸ் ைற்றுை் தீயமணப்புே் 

துமறயினருக்கான விமளயாடட்ுப் தபாடட்ிகளில்’ (World Police and Fire Games (WPFG)) 

ைல்யுே்ேப் தபாடட்ியில் (86கி)  ேரியானாமவச ் தசரந்்ே உேவி காவல் ஆய்வாளர ்

ைஞ்சிே்,  ேங்கை் பவன்றுள்ளொர.்  

 அதிதவகைாக 50 விக்மகடட்ுகமள வீழ்ே்திய முேல் இந்திய  தவகப்பந்துவீசச்ாளர ்

எனுை் சாேமனமய  ஜஸ்ப்ரே்ீ புை்ரா (25),   ெனடதத்ுள்ளொர.்   கம.இ.தீவுகள் உடனொன 

படஸ்ட ் கெொடட்ியின் கெொது பும்ரொ இநத் புதிை சொதனனனைெ் ெனடதத்ொர.் 

 சரவ்தேச தைாடட்ாரம்சக்கிள் கூடட்மைப்பான எஃப்ஐஎை் சாரப்ில் நடே்ேப்படட் 

சரவ்தேச தைாடட்ார ் மசக்கிள் சாை்பியன்ஷிப் உலகக் தகாப்மப தபாடட்ியில் 

ைகளிர ் பிரிவில் முேலிடை் பிடிே்து இந்திய வீராங்கமன ஐஸ்வரய்ா பிஸ்தஸ 

சாை்பியன் ெடட்ம் பவன்றுள்ளொர.் 

 சரவ்தேச ேரே்துக்கு இமணயாக மோழில்நுடப் வசதிகள் இல்மல எனக் கூறி 

இந்திய ஊக்க ைருந்து தசாேமன ஆய்வகே்துக்கு 6 ைாேங்கள் ேமட விதிதத்ு, உலக 

ஊக்க மருநத்ு தடுெ்பு ஆனணைம் (வொடொ) நடவடிக்னக எடுதத்ுள்ளது. 
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o கூ,ேக. : உலக ஊகக்மருநத்ு தடுெ்பு ஆனனைதத்ின் (World Anti-Doping Agency)  

தனலனமயிடம்  கனடொவின் மொண்டர்ல்ீ நகரில் உள்ளது.  

 சரவ்தேச கிரிக்மகட ் கவுன்சில் அமைப்பின் சடட் ஆதலாசகர ் ைற்றுை் நிரவ்ாக 

மசயலராக  மஜானாேன் ோல் நிைமிகக்ெ்ெடட்ுள்ளொர.் 

 ’ஆபதரஷன் நீல சுேந்திரை்’ (Op-Blue Freedom) என்ற பெைரில் மொற்றுதத்ிறனொளிகள் 

உடெ்ட அனனவருக்கும்    ஆழ்கடல் நீசச்ல் ெயிற்சி வழங்குவதற்கொன கதசிை 

அளவிலொன திடட்தன்த   மதத்ிை வினளைொடட்ுத ் துனற அனமசச்ர ்  கிரன்ரிஜ்ஜீ 

பதொடங்கி னவதத்ுள்ளொர.்  

 ஒலிை்பிக் ோக்கி மடஸ்ட ் தபாடட்ியில் நியூஸிலாந்மே வீழ்ே்தி அபார 

மவற்றியுடன் இந்திய ஆடவர ் அணி படட்ே்மேக் மகப்பற்றியது. அகத கெொல் 

மகளிரணியும் சொம்பிைன் ெடட்ம் பவன்றது. 

 பிசிசிஐ அதிகாரபூரவ் ஸ்பான்சராக தைலுை் 5 ஆண்டுகளுக்கு தப டிஎை் நிறுவனை் 

அறிவிகக்ெ்ெடட்ுள்ளது. 

 கிரிக்மகட ்வீரர ்ஸ்ரீசாந்ே் மீோன ேமடக்காலை் குமறப்பு:   ஸ்ெொட ்பிகஸ்ிங் புகொரில் 

சிக்கிை இநத்ிை முன்னொள் கவகெ்ெநத்ு வீசச்ொளர ் ஸ்ரீசொநத்த்ுக்கு விதிக்கெ்ெடட் 

ஆயுள்கொல தனடகக்ொலதன்த 7 ஆண்டுகளொக குனறதத்ு பிசிசிஐ மதத்ிைஸ்தர ்

டி.கக.பஜயின் (நீதிெதி ஓை்வு) உதத்ரவிடட்ுள்ளொர.்  

 ‘‘அரஜ்ுனா விருது 2019’’ க்கு  ஆணழகன் தபாடட்ிகளில் இந்தியாவிற்கு  மபருமை 

தசரே்்ே  ேமிழகே்மேச ்தசரந்்ே பாஸ்கரன் தேரவ்ு மசய்யப்படட்ுள்ளார.்  இவர ்2018-ம் 

ஆண்டு தொை்லொநத்ு நொடட்ில் நனடபெற்ற 10-வது உலக ஆணழகன் கெொடட்ியில் 

தங்கெ்ெதக்கமும், இநத்ிைொவில் நனடபெற்ற 52-வது ஆசிை ஆணழகன் கெொடட்ியில் 

தங்கெ்ெதக்கமும் பவன்று சொதனன ெனடதத்ுள்ளொர.்  

 மேேராபாே் ஓபன் தபடம்ிண்டன் 2019 (Hyderabad Open (Badminton) 2019) தபாடட்ியில் 

ஆண்கள் ஒற்மறயர ்பிரிவில் இந்தியாவின் சவுரவ் வரை்ா மவற்றி பெற்றுள்ளொர.்  

 இங்கிலொநத்ின் பிரம்ிங்கொம் நகரில் நனடபெறவுள்ள   காைண்மவல்ே் விமளயாடட்ுப் 

தபாடட்ிகள் 2022 (Commonwealth Games (CWG) 2022) ல்  மபண்கள் கிரிக்மகட ் டி-20,  

கடதலார  மகப்பந்து, ைாற்றுே்திறனாளிகளுக்கான தடபிள் மடன்னிஸ் ஆகியமவ   

புதிோகச ்கசரந்த்ுக ்பகொள்ளெ்ெடட்ுள்ளன.  

 ’ைாற்றுே் திறனாளிகள்  உலக  டி-20 கிரிக்மகட ் சீரிஸ் தபாடட்ிகள் 2019’ (T20 Physical 

Disability (PD) World Cricket Series 2019) ல் இந்திய அணி இங்கிலாந்மே வீழ்ே்தி சாை்பியன் 

படட்ை் பெற்றுள்ளது.   இநத் கெொடட்ிகள் இங்கிலொநத்ின் கவொரப்சஸ்டரில் 

நனடபெற்றது.  
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 உே்ேரக்ாண்ட ் கிரிக்மகட ் அதசாசிதயசனுக்கு ‘இந்திய கிரிக்மகட ் கடட்ுப்பாடட்ு 

வாரியே்தின்’  (BCCI (Board of Control for Cricket in India)) முழுதநர உறுப்பினர ்அந்ேஸ்து 13-

8-2019 அன்று வழங்கெ்ெடட்ுள்ளது.  

 ’உலக ஜீனியர ்ைல்யுே்ே சாை்பியன்ஷிப் தபாடட்ி 2019’ ( Junior World Championships 2019) 

ல் இந்தியாவின் தீபக் பூனியா 86 கிதலா பிரிவில் ேங்கை் மவன்றுள்ளார.் இநத் 

கெொடட்ிகள் ஈஸ்கடொனிைொவில் நனடபெற்றன.   

 இந்திய ஆண்கள் கிரிக்மகட ்அணியின்  ேமலமை பயிற்சியாளராக ரவி சாஸ்திரி 

நிைமிகக்ெ்ெடட்ுள்ளொர.்  

 மேற்கு ஆசிய ஸ்மபல்லின் பீ  தபாடட்ி 2019 ( South Asian Spelling Bee competition ) ல் 

அமைரிக்காவில் வசிக்குை் இந்திய  சிறுவன நவ்நீே் முரளி பவற்றி பெற்றுள்ளொர.்  

 ேமிழ்நாடு சீனியர ் கிரிக்மகட ் அணியின் ேமலமைப் பயிற்சியாளராக டி.வாசு, 

துனணெ் ெயிற்சிைொளரொக ஆர.்பிரசன்னொ ஆகிகைொர ் மீண்டும் 

நிைமிகக்ெ்ெடட்ுள்ளனர.்  

 உலக பாடம்ிண்டன் சாை்பியன்ஷிப் தபாடட்ியில், இந்தியாவின் மேச.் எஸ். 

பிரணாய், சீனாவின் லின் டாமனே் தோற்கடிே்துள்ளார.்  

 சின்சினாடட்ி ைாஸ்டரஸ்் மடன்னிஸ் தபாடட்ியில் ஆடவர ் பிரிவில் தடனில் 

மைே்வதேவுை், ைகளிர ்பிரிவில் ைடிஸன் கீய்ஸுை் சாை்பியன் ெடட்ம் பவன்றனர.் 

 73-ஆவது சுேந்திர தினே்ேன்று ஐதராப்பிய கண்டே்திதலதய உயரைான எல்பரஸ் 

Mt .Elbrus சிகரே்தில் இந்திய தேசியக்  மகாடிமய ஏற்றி மசன்மனமயச ் தசரந்்ே 

மைன் மபாறியாளரான ஷக்தி நிதவோ சாேமன ெனடதத்ுள்ளொர.்  

 இந்திய கிரிக்மகட ் அணியின் முன்னாள் வீரர ் வி.பி.சந்திரதசகர ் மசன்மனயில்     

தூக்கிடட்ு ேற்மகாமல பசை்து பகொண்டொர.்  

 இந்திய ஆடவர ் கிரிக்மகட ் அணியின் பயிற்சியாளராக ரவி சாஸ்திரி மீண்டுை் 

தேரவ்ு மசய்யப்படட்ுள்ளோக, இநத்ிை கிரிகப்கட ் அணியின் ெயிற்சிைொளர ் கதரவ்ுக் 

குழு அறிவிதத்ுள்ளது.  2017ம் ஆண்டு முதல் இநத்ிை அணியின் தனலனமெ் 

ெயிற்சிைொளரொக உள்ளொர ்ரவி சொஸ்திரி.  

 ேமிழ்நாடு பிரமீியர ் லீக் (Tamil Nadu Premier League (TNPL)) கிரிக்மகட ் தபாடட்ியில்  

திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் அணிமய வீழ்ே்தி  2-ஆவது முமறயாக  தசப்பாக் சூப்பர ்

கில்லீஸ் சாை்பியன் ெடட்தன்த னகெ்ெற்றியுள்ளது. 

 10 ஆண்டுகளில் 20,000 சரவ்தேச ரன்கமள குவிே்ே முேல் வீரர ்என்ற சாேமனமய 

பமடே்துள்ளார ் தகப்டன் விராட ் தகாலி. படஸ்ட,் ஒருநொள், டி20 என மூன்று 

வனகைொன கிரிகப்கட ் ஆடட்ங்களிலும் பமொதத்ம் 20,502 ரன்கனள குவிதத்ுள்ள ககொலி, 

கடநத் 10 ஆண்டுகளில் மடட்ுகம 20, 018 ரன்கனள குவிதத்ுள்ளொர.் கம.இ.தீவுகளுகக்ு 
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எதிரொக நனடபெற்ற மூன்றொவது ஒருநொள் ஆடட்தத்ில் 43-ஆவது சதம் அடிதத் கெொது 

இசச்ிறெ்னெ பெற்றுள்ளொர ்ககொலி.  

 துருக்கியின் இஸ்ோன்புல் நகரில் நமடமபற்ற   ஐதராப்பிய கால்பந்து 

கூடட்மைப்பு யுஇஎப்ஏ சூப்பர ் தகாப்மப தபாடட்ியில் லிவரப்ூல் அணி சாை்பியன் 

ெடட்ம் பவன்றது.  

 தகாமவயில் நமடமபற்ற   55 ஆவது பிஎஸ்ஜி தகாப்மபக்கான அகில இந்திய 

ஆடவர ் கூமடப்பந்துப் தபாடட்ியில்   இந்தியன் வங்கி சாை்பியன் ெடட்தன்த 

பவன்றுள்ளது.  

 கிளிைஞ்சாதரா சிகரை் ஏறி இந்திய சிறுவன் அே்மவே் பாரத்ியா சாேமன  :  

ஆெ்பிரிகக் நொடொன தொன்சொனிைொவில் கிளிமஞ்சொகரொ சிகரம் உள்ளது. இநத் சிகரம், 

கடல் மடட்தத்ில் இருநத்ு 19 ஆயிரதத்ு 341 அடி உைரதத்ில் உள்ளது. இநத் சிகரதத்ின் மீது 

9 வைது இநத்ிை சிறுவன் அதன்வத ்ெொரத்ிைொ  ஏறி சொதனன ெனடதத்ுள்ளொன்.  

 தராஜரஸ்் தகாப்மப ஏடிபி ைற்றுை் டபிள்யுடிஏ மடன்னிஸ் தபாடட்ியில் ஆடவர ்

ஒற்மறயர ் பிரிவு இறுதி ஆடட்ே்தில்   ஸ்மபயினின்  ரதபல் நடால் ைற்றுை்  

மபண்கள் ஒற்மறயர ்தபாடட்ியில் கனடாவின் பியான்கா ஆன்டர்ிஸ்கு ஆகிதயார ்

சாை்பியன் ெடட்ம்  பவன்றனர.் கனடொவின் மொண்டர்ிைலில்  இநத் கெொடட்ிகள் 

நனடபெற்றன. 

 பிடபிள்யுஎப் தயானக்ஸ்  உலக சீனியர ் பாடம்ிண்டன்  தபாடட்ியில் இந்தியாவின் 

அஜிே் ேரிோஸ்-விஜய் லான்ஸி இமண சாை்பியன் ெடட்ம் பவன்றனர.் 

 உலக தைாடட்ார ்மசக்கிள் பந்ேயை் (எப்ஐஎை்) ைகளிர ்பிரிவில் முேன்முமறயாக 2-

ஆவது இடை் மபற்று சாேமன ெனடதத்ுள்ளொர ்இநத்ிைொவின் ஐஸ்வரை்ொ பிஸ்ஸொ. 

 23 வயதுக்குடப்டத்டாருக்கான ஆசிய ஆடவர ் வாலிபால் சாை்பியன்ஷிப் 

தபாடட்ியில் இந்திய அணி மவள்ளிப் பேக்கை் பவன்றது. 

   ரஷியாவில் நமடமபற்ற ைதகாைே் சலாை் உைாகாதனாவ் நிமனவு சரவ்தேச ் 

குே்துச ் சண்மட தபாடட்ி 2019 (Magomed Salam Umakhanov Memorial International Boxing 

Tournament 2019 ) இந்தியாமவச ்தசரந்்ே  லவ்லினா தபாரத்காமேன் (Lovlina Borgohain)  

(69 கி பிரிவு) ைற்றுை் நீரஜ் (57கி பிரிவு) ஆகிதயார ்ேங்கை் பவன்றுள்ளனர.்  

 உலகளவில் அதிக வருவாய் ஈடட்ுை் விமளயாடட்ு வீராங்கமனகள் மோடரப்ாக 

ஃதபாரப்்ஸ் பே்திரிமக மவளியிடட்ுள்ள டாப் 15 படட்ியலில் ஒதர இந்தியராக 

பாடம்ிண்டன் வீராங்கமன பி.வி. சிந்து இடை்பிடிே்துள்ளார.் அவரது ஆண்டு 

வருவொை் ரூ. 39 ககொடிைொக மதிெ்பிடெ்ெடட்ுள்ளது.  

o உலகின் அதிக வருவொை் ஈடட்ும் வினளைொடட்ு வீரொங்கனனைொக அபமரிகக் 

படன்னிஸ் வீரொங்கனன பசரனீொ வில்லிைம்ஸ் (37) நொன்கொவது முனறைொக 

முதலிடதன்தெ் பிடிதத்ுள்ளொர.் அவரது ஆண்டு வருவொை் சுமொர ்ரூ 207 ககொடி ($29.2 
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மில்லிைன்)  என்று மதிெ்பிடெ்ெடட்ுள்ளது.  முதல் 15 இடம் பிடிதத் 

வீரொங்கனனகளில் 11 கெர ்படன்னிஸ் வினளைொடட்ில் ஈடுெடுெவரக்ள்.  

 பல்தகரியாவில்  நமடமபற்ற உலக தகடட ் ைல்யுே்ே சாை்பியன் தபாடட்ியில் 

ைகளிர ்65 கிதலா பிரிவில் இந்தியாவின் தசானை் ேங்கப் பேக்கை் பவன்றொர.்  

 ரஷியாவில் நமடமபற்ற உை்கதனாவா சரவ்தேச குே்துசச்ண்மட தபாடட்ியின் 

ைகளிர ்   69 கிதலா எமட பிரிவில் இந்தியாவின் லவ்லிதனா தபாதராமகன் 

ரஷியாவின் அஸ்ஸுன்டா கன்தபாராமவ வீழ்ே்தி ேங்கை் மவன்றார.்  ஆடவர ் 57 

கிகலொ பிரிவில் இந்திய வீரர ் நீரஜ்  ரஷியாவின் ைலிகா ஷகிதடாவாமவ வீழ்ே்தி 

ேங்கை் பவன்றொர.் 

புத்தகங்கள்   
 “A Short History of Indian Railways” என்ற  புதத்கதத்ின் ஆசிரிைர ்  -  ரொகஜநத்ிர ்பி அகப்லகர ்

(Rajendra B Aklekar) 

 “Obama: The Call of History”  என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரிைர ்- பீடட்ர ்ெொகக்ர ் 

 “Sridevi: Girl Woman Superstar” என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரிைர ்- சதை்ொரத் ்நொைக ் 

 “Second Night” என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரிைர ் - ரொஜிவ் கடொக்ரொ  

 ‘Kashmir’s untold story: Declassified’  என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரிைர ்- இக்ெொல் சநத் ்மல்ககொதர்ொ  

மற்றும் மரூஃெ் ரொஷொ 

 “Tools and Weapons: The Promise and The Peril of the Digital Age”  என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரிைரக்ள் 

- பிரொட ்ஸ்மித ்மற்றும் ககரொல் ஆன் பிரவுண்  

 ‘Resurgent India’  என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரிைர ் - பிமல் ஜலொன் (முன்னொள் ரிசரவ்் வங்கி 

கவரன்ர)்  

 “The Book of gutsy Women” என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரிைரக்ள்  - ஹிலொரி கிளிண்டன் மற்றும் 

பசல்சிைொ கிளிண்டன்  

  ‘லிசனிங், தலரன்ிங் அண்டு லீடிங்' (ககடட்ல், கற்றல் மற்றும் தனலனமகைற்றல்) என்ற 

தனலெ்பில்  குடிைரசுத ் துனணத ் தனல வரொகெ் பெொறுெ்கெற்ற பிறகு கடநத் 2 

ஆண்டுகளில் பவங்னகைொ நொயுடு ஆற்றிை ெணிகள், உனரகள், சநத்ிெ்புகள், முக்கிை 

நிகழ்வுகள் ஆங்கிலதத்ில் புதத்கமொக பவளியிடெ்ெடட்ுள்ளது.      

படியுங்கள் !     பகிருங்கள் !         மவற்றி மபறுங்கள் ! 
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நடப்பு நிகழ்வுகள் மாதிரித்ததரவ்ு –   ஆகஸ்டு 2019 

 

1. மதத்ிை மனித வளதத்ுனற பதொடங்கியுள்ள ‘உலகின் மிகெ்பெரிை ஆசிரிைர ்

ெயிற்சி திடட்ம்’  

 (a) TEASHTA   (b) TEESTA  (c) NISHTHA   (d) TRISHTHA 

2. முன்னொள் பிரதமர ்  அடல்பிகொரி வொஜ்ெொை் அவரக்ளின் நினனவொக ”அடல் சவுக”் 

எனெ் பெைரம்ொற்றம் பசை்ைெ்ெடட்ுள்ள  ’ைஷ்ரதக்ஞ் சவுரைொ’ (Hazratganj Chauraha) 

அனமநத்ுள்ள இடம் ?  

 (a) ஆமதொெொத ் (b) லக்கனொ   (c) அமரொவதி (d) டிஸ்பூர ்  

3. "கிரொஸ்ெ்கமன்” (GraspMan) என்ற பெைரில் மனித னகனைபைொதத் பசைல்கனளச ்

பசை்ைவல்ல இைநத்ிர மனிதனன உருவொக்கியுள்ள இநத்ிை கல்வி நிறுவனம்    

 (a) ஐ.ஐ.டி, மும்னெ    (b) பி.எஸ்.ஜி, ககொைம்ெதத்ூர ்

 (c) ஐ.ஐ.டி, பசன்னன     (d) ஐ.ஐ.டி, மும்னெ  

4. உலக கெொலீஸ் மற்றும் தீைனணெ்புதத்ுனறயினருகக்ொன வினளைொடட்ுெ் 

கெொடட்ிகள் 2019 (World Police and Fire Games 2019) நனடபெற்ற இடம்  

 (a) பசங்குடு, சீனொ      (b) ஒஷொகொ, ஜெ்ெொன் 

 (c) ெொரிஸ், பிரொன்ஸ்     (d) பிரிடக்டொரிைொ, பதன் ஆெ்பிரிகக்ொ  

5. “சரத்ொம் பநடுஞ்சொனலத ் திடட்தத்ின்” (Chardham highway project) முலம் 

இனணக்கெ்ெடவிருக்கும் புனிததத்லங்கள் 

 1. ெதத்ிரிநொத ்

 2. ககதரந்ொத ்

 3. கங்ககொதர்ி 

 4. ைமுகனொதர்ி  

 (a)  1 மற்றும் 3  (b) 2 மற்றும் 4 (c) 3 மற்றும் 4  (d) அனனதத்ும்   

6. ஆகஸ்டு 2019 ல் ”ஆதி மகைொதச்வ்” (“Aadi Mahotsav”)  என்ற பெைரில் 9 நொடக்ள் 

மனலவொழ் மக்கள் திருவிழொ நனடபெற்ற இடம்   

 (a) நீலகிரி   (b) கல- லடொக ்  (c) இம்ெொல் (d)  டிஸ்பூர ் 

7. இநத்ிை விவசொயிகளின் வருமொனதன்த உைரத்த்ுவதற்கொன சொதத்ிைகக்ூறுகனள 

ஆரொை பிரதமர ் கமொடிைொல் அனமகக்ெ்ெடட்ுள்ள முதலனமசச்ரக்ள் குழுவின் 

தனலவர ்ைொர?்  

 (a) எடெ்ெொடி ெழனிசச்ொமி   (b) ஜகன் கமொகன் பரடட்ி  

 (c) கமல்நொத ்     (d) கதகவநத்ிர ெடன்ொவிஸ்   

8. மொற்றுத ் திறனொளிகள் ெைன்ெடுதத்ுவதற்கு உகநத் எளிை கழிெ்ெனறகள் 

பதொடரெ்ொன கதசிை அளவிலொன கண்டுபிடிெ்பு கெொடட்ியின் பெைர ்?  

 (a)  Divyang-Sadhan (b)  Divsadhan (c)  San-Sadhan   (d)  DivSwach 

9. 14-16 ஆகஸ்டு 2019 தினங்களில் ’ஃகெசிக’் (BASIC -Brazil, South Africa, India, and China ) 

அனமெ்பின் 28 வது கொலநினல மொற்றதத்ிற்கொன அனமசச்ரனவக ் கூடுனக 

நனடபெற்ற இடம் ?  

 (a) ஆமதொெொத,் இநத்ிைொ    (b) ஷொங்கொை், சீனொ 

 (c) ஷொ ெொகலொ, பிகரசில்      (d) ககெ ் டவுண், பதன் ஆெ்பிரிக்கொ
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10. "KONKAN-19" என்ெது இநத்ிைொ மற்றும் பின்வரும் எநத் நொடட்ின் 

கடற்ெனடக்குமினடகைைொன கூடட்ு இரொணுவெ ்ெயிற்சி ?  

 (a) பிரொன்ஸ்   (b) இலங்னக (c) இங்கிலொநத்ு   (d) ரஷிைொ 

11. ஜீனல 26, 2019 அன்று திறநத்ு னவக்கெ்ெடட்ுள்ள, இநத்ிைொவின் முதல் விண்பவளி 

அருங்கொடச்ிைகம் அனமகக்ெ்ெடட்ுள்ள இடம்   

 (a) பெங்களூரு     (b) னைதரொெொத ்  

 (c) பகொசச்ி     (d) மகைநத்ிரகிரி  

12. தமிழக அரசின் டொக்டர.்ஏ.பி.கஜ.அெ்துல்கலொம் விருது 2019 பெற்றுள்ளவர ் 

 (a) மயில்சொமி அண்ணொதுனர  (b) K. சிவன்   

 (c) சுமதி பவங்கடர்ொமன்   (d) கிரண் குமொர ் 

13. இங்கிலொநத்ு நொடட்ில் ஃகவொரப்சஸ்டர ் நகரில் நனடபெற்ற மொற்றுத ்

திறனொளிகளுகக்ொன டி-20 உலகக ்ககொென்ெ 2019 ல் பவன்றுள்ள நொடு  

 (a) இங்கிலொநத்ு  (b) அபமரிகக்ொ (c) பஜரம்னி  (d) இநத்ிைொ   

14. 2019 ஆம் ஆண்டில் பகொண்டொடெெ்டட்து, இநத்ிைொவின் எதத்னனைொவது சுதநத்ிர 

தினம் ?    

 (a) 71    (b) 72  (c) 73     (d) 74 

15. அனனதத்ு வீடுகளுகக்ும் ெொதுகொெ்ெொன குடிநீனர உறுதி பசை்வதற்கொக மதத்ிை 

அரசினொல் அறிவிகக்ெ்ெடட்ுள்ள திடட்தத்ின் பெைர ்  

 (a) ஜல் சன்சொத ்மிஷன்   (b) ஜல் ஸ்வச ்மிஷன் 

 (c) ஜல் ஜீவன் மிஷன்     (d) ஜன் தைொள் மிஷன்  

16. பின்வருெவரக்ளில் ‘நிறுவன சமூக பெொறுெ்புணரவ்ு’ (Corporate Social Responsibility (CSR)) 

பதொடரெ்ொக மதத்ிை அரசினொல் அனமகக்ெ்ெடட் குழுவின் தனலவர ்ைொர?்  

 (a) பிரதீெ ்ெொகல்    (b) இஞ்பசடட்ி ஸ்ரீநிவொஸ்   

 (c) பிரகமொதக்ுமொர ்ெடக்டொடி  (d) நிருெைொ சநத்ிரகமொகன்  

17. ஆகஸ்டு 2019 ல்  ’புவியிைல் குறியீடு’ பெற்றுள்ள ககொயில் பிரசொதம்  

 (a) திருவொரூர ்பநை்முறுக்கு  (b) ெழனி ெஞ்சொமிரத்ம்   

 (c) திருெ்ெதி லடட்ு     (d) கமற்கண்ட ஏதுமில்னல  

18. சரவ்கதச ்இனளஞரக்ள் தினம்  

 (a) ஆகஸ்டு 5   (b) ஆகஸ்டு 12  (c) ஆகஸ்டு 18  (d) ஆகஸ்டு 

20  

19. கமொடட்ொர ் வொகன (திருதத்) சடட்ம் 2019 -ன் ெடி எநத் வைதிற்கு கமற்ெடட் 

குழநன்தகள் பைல்மட ்அணிை அறிவுறுதத்ெ்ெடட்ுள்ளது    

 (a) 14    (b) 12  (c) 7   (d) 4     

20. உள்ளொடச்ி அனமெ்புகளில் நகரப்ுறங்களில் கழிவுகள் கசகரிதத்னல 

கண்கொணிெ்ெதற்கொக மதத்ிை வீடட்ுவசதி மற்றும் நகரப்ுற விவகொரங்கள் 

அனமசச்கதத்ினொல் பவளியிடெெ்டட்ுள்ள பமொனெல் பசைலியின் பெைர ்   

 (a) ஸ்வச ்ெஞ்சொைத ்    (b) ஸ்வச ்சிடட்ி 

 (c) ஸ்வச ்நகர ்      (d) ஸ்வச ்சரக்வகஷ்ொன்  

21. ஜம்மு கொஷ்மீர ் மொநிலதத்ில் அரசனமெப்ு சடட்ெ்பிரிவு 370 இன் கீழ் வழங்கெ்ெடட் 

சிறெப்ு அநத்ஸ்னத நீக்குவதற்கு முன்பனசச்ிரிக்னகைொக இநத்ிை 

இரொணுவதத்ினொல் பசைல்ெடுதத்ெ்ெடட் ஆெகரசனின் பெைர ்என்ன  

 (a) மிஷன் ரொைொத ்    (b) மிஷன்  பரஸ்கடொகரசன் 

 (c) மிஷன் ரசீ ்அவுட ்     (d) கமற்கண்ட ஏதுமில்னல  
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22. 5 வது  கிழகக்தத்ிை பெொருளொதொர மன்றம் (Eastern Economic Forum) நனடபெறவுள்ள 

இடம்  

 (a)  பஜனீவொ, சுவிடச்ரல்ொநத்ு  (b) விலொடிகவொஸ்டொக,் ரஷ்ைொ   

 (c) ெொரிஸ், பிரொன்ஸ்    (d) புது தில்லி, இநத்ிைொ  

23. ’ஃபிஜி’ நொடட்ின் உசச் நீதிமன்றதத்ில் நீதிெதிைொக நிைமிகக்ெ்ெடட்ுள்ள 

இநத்ிைொவின் ஓை்வுபெற்ற நீதிெதி 

 (a) நீதிைரசர ்ெொலகிருஷ்ணன்  (b) நீதிைரசர ்சநத்ொனகிருஷ்ணன் 

 (c) நீதிைரசர ்மதன் கலொகூர ்   (d) நீதிைரசர ்சநத்ுரு  

24. கொமன்பவல்த ்வினளைொடட்ுெ்கெொடட்ிகள் 2022 நனடபெறவுள்ள இடம்     

 (a) வொசிங்டன்    (b) பிரஹ்ிங்கொம்   (c) பெரல்ின்   (d) ெொரிஸ்  

25. உலக உடலுறுெ்பு நன்பகொனட  (World organ donation day ) தினம்  

 (a) ஆகஸ்டு 11   (b) ஆகஸ்டு 12   (c) ஆகஸ்டு 13   (d) ஆகஸ்டு 14 

26. ஜம்மு கொஷ்மீர ்மறுசீரனமெ்பு சடட்ம், 2019 ( Jammu and Kashmir (J&K) Reorganisation Act, 2019) -

க்கு குடிைரசுதத்னலவர ்ஒெ்புதல் வழங்கிை நொள்     

 (a) 5 ஆகஸ்டு 2019     (b) 9 ஆகஸ்டு 2019   

 (c) 12 ஆகஸ்டு 2019    (d) 15 ஆகஸ்டு 2019 

27. வருமொன வரி கமல் முனறயீடட்ு தீரெ்்ெொைதத்ிற்கு எடுதத்ு பசல்லும் 

வழக்குகளுக்கொன புதிை வனரமுனற     

 (a) ரூ. 25 லடச்ம் (b) ரூ.50 லடச்ம்   (c) ரூ.75 லடச்ம்  (d) ரூ. 1 

ககொடி  

28. இநத்ிை கதசிை அறிவிைல் அகதமியின் (Indian National Science Academy(INSA)) முதல் 

பெண் தனலவரொக நிைமிக்கெ்ெடட்ுள்ளவர ் 

 (a) கரணு குன்கொ     (b) பகளதமி ெடக்டல் 

 (c) மஞ்சு ென்சொல்     (d) சநத்ிரிமொ சொைொ   

29.  ‘Listening, Learning and Leading’  என்ற புதத்கம் பின்வரும் ைொனரெ்ெற்றிைது  

 (a) அமித ்ஷொ     (b) பவங்னகைொ நொயுடு   

 (c) ரொஜ்நொத ்சிங்    (d) அெ்துல் கலொம்  

30. 12 ஆகஸ்டு 2019 அன்று 100 வது பிறநத் தினம் அனுசரிகக்ெ்ெடட் இநத்ிைொவின் 

அறிவிைல் ஆரொை்சச்ி முன்கனொடிகளில் ஒருவர ் 

 (a)  விகரம் சொரொெொை்     (b)  சி.வி.ரொமன் 

 (c)  சதீஷ் தவொன்     (d)   கமற்கண்ட எவருமில்னல  

31. ”ஸ்மொரட் ் டிரொகன்” (Smart Dragon-1(SD1)) என்ற பெைரிலொன ரொகப்கடட்ின் மூலம் 

வணிக ரதீியில் 3 பசைற்னகக ்ககொள்கனள விண்ணுக்கு ஏவியுள்ள நொடு ?   

 (a) ரஷிைொ  (b) அபமரிகக்ொ (c) சீனொ   (d) இஸ்கரல்  

32. 14 வது ”KONKAN-19” கூடட்ு கடற்ெனடெ் ெயிற்சியில், இநத்ிைொவின் சொரெ்ொகக் 

கலநத்ுபகொண்ட கெொரக்க்ெ்ெல்  

 (a) ஐ.என்.எஸ். தொல்வொர ்(INS Talwar)    (b) ஐ.என்.எஸ். பசன்னன (INS Chennai) 

 (c) ஐ.என்.எஸ். கல்கதத்ொ (INS Kolkata) (d) ஐ.என்.எஸ் தொரக்ொஷ் (INS Tarkash)   

33. இநத்ிை ஆண்கள் கிரிகப்கட ் அணிகக்ு ெயிற்சிைொளனரத ் பதரிவு பசை்யும் 

‘கிரிகப்கட ் ஆகலொசனன குழுவிற்கு’ (Cricket Advisory Committee(CAC)) தனலவரொக 

நிைமிக்கெ்ெடட்ுள்ளவர ்

 (a) சவுரவ் கங்குலி    (b) சுனில் கவொஷ்கர ்

 (c) கபில் கதவ்       (d) ரொகுல் டிரொவிட ்  
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34. ”மிலொன் 2020” (‘MILAN‘) என்ற பெைரில் மொரச் ் 2020ல் ென்னொடட்ு கடற்ெனட ெயிற்சி 

நனடபெறவுள்ள இடம் 

 (a) கல்கதத்ொ      (b) மும்னெ 

 (c) பகொசச்ி     (d) விசொகெ்ெடட்ிணம்   

35. 16 ஆம் நூற்றொண்னடச ் கசரந்த் சமூக சீரத்த்ிருதத்வொதி மற்றும் துறவிைொன ஸ்ரீ 

னசதத்ன்ை மைொபிரனவெ்ெற்றிை (Sri Chaitanya Mahaprabhu)   முதல் அருங்கொடச்ிைகம் 

பதொடங்கெ்ெடட்ுள்ள இநத்ிை நகரம் 

 (a) புவகனஸ்வர ்  (b) அமரொவதி (c) பசன்னன (d) கல்கதத்ொ   

36. பின்வருெவரக்ளில், ”வீர ்சகர்ொ 2019” (Vir Chakra 2019) பெற்றுள்ளவர ்

 (a) அபினநத்ன் வரத்மொன்     (b) பிரகொஷ் ஜொதவ் 

 (c) அமித ்சிங் ரொணொ    (d) மகைநத்ிர குமொர ்ெொண்கட  

37. ‘Kashmir’s untold story: Declassification’  என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரிைர ்  

 (a) சுகரநத்ர ்ெடந்ொைக ்   (b) பஜை்சுதீன் முகமது 

 (c) இக்ெொல் சநத் ்மல்ககொதர்ொ    (d) சுனில் மகொஜன்  

38. ’மொநிலங்களுக்கினடகைைொன கவுண்சில்’ (Inter-State Council) அனமெ்ெதற்கு 

வழிககொலும் அரசனமெப்ு சடட்தத்ின் ஷரதத்ு எது   

 (a) ஷரதத்ு 162  (b) ஷரதத்ு 262 (c) ஷரதத்ு 263   (d) ஷரதத்ு 265 

39. மதத்ிை திறன் கமம்ெொடட்ு அனமசச்கம் மற்றும் டொடொ கல்வி கமம்ெொடட்ு 

அறக்கடட்னள இனணநத்ு பதொடங்கும் ‘இநத்ிை திறன்கல்வி நிறுவனம்’ ( Indian 

Institute of Skills (IIS)) அனமைவுள்ள இடம்  

 (a) மும்னெ    (b) பசன்னன (c) ஆமதொெொத ் (d) வொரணொசி  

40. 16 ஆகஸ்டு 2019ல் இநத்ிை ஆண்கள் கிரிகப்கட ் அணியின் தனலனமெ் 

ெயிற்சிைொளரொக நிைமிகக்ெ்ெடட்ுள்ளவர ்

 (a) பில் சிம்மன்ஸ்     (b) ரவி சொஸ்திரி   

 (c) னமக ்பைஸ்கஸொன்   (d) சவுரவ் கங்குலி  

41. கொமன்பவல்த ் வினளைொடட்ு கெொடட்ிகள் 2022 லிருநத்ு நீகக்ெ்ெடட்ுள்ள 

வினலைொடட்ு   

 (a)  டி-20 பெண்கள் கிரிகப்கட ்  (b)   பீச ்ெொலிெொல்  

 (c)   ெொரொ -கடபிள் படன்னிஸ்  (d)   துெ்ெொகக்ிசச்ுடுதல்    

42. ஜம்மு கொஷ்மீர ்மறுசீரனமெ்பு சடட்ம், 2019 ( Jammu and Kashmir (J&K) Reorganisation Act, 2019) -

இன் ெடி, ஜம்மு கொஷ்மீர ்  மற்றும் லடொக ் ஆகிை இரண்டு புதிை யூனிைன் 

பிரகதசங்கள் எநத் நொள் முதல் அமலுக்கு வருகின்றன    

 (a) 31 ஆகஸ்டு 2019     (b) 1 அக்கடொெர ்2019 

 (c) 31 அக்கடொெர ்2019      (d) 31 பசெ்டம்ெர ்2019 

43. உலக ைொனனகள் தினம்    

 (a) ஆகஸ்டு 10   (b) ஆகஸ்டு 11 (c) ஆகஸ்டு 12   (d) ஆகஸ்டு 

13  

44. ”கங்னக நதிநீர ் ெகிரவ்ு உடன்ெடிக்னக 1996” இன் கீழ், இநத்ிைொவுடன் இனணநத்ு 

பதொழில்நுடெ் குழு அனமெ்ெதற்கு முன்வநத்ுள்ள நொடு எது ?     

 (a)  சீனொ      (b) பூடட்ொன் 

 (c) வங்கொளகதசம்      (d) மிைொன்மர ் 

45. ஆகஸ்டு 2019 ல் கொங்ககொ குடிைரசிற்கொன இநத்ிைொவின் தூதரொக 

நிைமிக்கெ்ெடட்ுள்ளவர ் 
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 (a)  சண்முகசுநத்ரம்    (b) கசதுரொமன்  

 (c) ககொது ரொம் மீனொ     (d) சுமதி மைஜன்  

46. ”HarmonyOS” என்ற பெைரில் புதிதொக பமொனெல் ஃகெொன்களுக்கொன இைங்கு 

தளதன்த (Operating System (OS))  அறிமுகெ்ெடுதத்ியுள்ள நிறுவனம்  

 (a) ஒன் பிளஸ்   (b) ைவொை்   (c) ஜிகைொமி  (d) சொம்சங்  

47. சமீெதத்ில் மரணமனடநத் சுதநத்ிரெ ் கெொரொடட் வீரர ் ‘தைொநிதி நொைக’் (Dayanidhi 

Nayak) பின்வரும் எநத் மொநிலதன்தச ்சொரந்த்வர ்?    

 (a) ரொஜஸ்தொன் (b) கரந்ொடகொ (c) ஒடிஷொ   (d) கமற்கு வங்கொளம்  

48. கமொடட்ொர ் வொகன (திருதத்) சடட்ம், 2019  பின்வரும் எநத் சடட்தத்ின் மீது 

திருதத்ங்கனள கமற்பகொண்டுள்ளது  

 (a) கமொடட்ொர ்வொகன சடட்ம், 1958   (b) கமொடட்ொர ்வொகன சடட்ம், 1966  

 (c) கமொடட்ொர ்வொகன சடட்ம், 1988   (d) கமொடட்ொர ்வொகன சடட்ம், 2008 

49. ஜம்மு கொஷ்மீர ் மொநிலதத்ிற்கு வழங்கெ்ெடட்ிருநத் சிறெ்பு அநத்ஸ்து 

நீக்கெெ்டட்தொல்  நீக்கெெ்டட்ுள்ள அரசனமெ்பு ஷரதத்ுகள்  

 (a)  ஷரதத்ு 35A     (b)  ஷரதத்ு 370 

 (c)  (a)  மற்றும் (b)     (d)  கமற்கண்ட ஏதுமில்னல    

  

50. பின்வருெவரக்ளில், ”கீரத்த்ி சக்ரொ 2019” (Kirti Chakra 2019) விருது பெற்றுள்ளவர ்

 (a) அபினநத்ன் வரத்மொன்     (b) பிரகொஷ் ஜொதவ்    

 (c) அமித ்சிங் ரொணொ    (d) மகைநத்ிர குமொர ்ெொண்கட  

51. கொமன்பவல்த ் வினளைொடட்ு கெொடட்ிகள் 2022 ல் புதிதொகச ்

கசரக்்கெ்ெடட்ுள்ளவினலைொடட்ு   

 (a)  டி-20 பெண்கள் கிரிகப்கட ்  (b)   பீச ்ெொலிெொல்  

 (c)   ெொரொ -கடபிள் படன்னிஸ்  (d)  கமற்கண்ட அனனதத்ும்     

52. உலக உயிரி எரிபெொருள் தினம் (World Biofuel Day)  

 (a) ஆகஸ்டு 8   (b) ஆகஸ்டு 9 (c) ஆகஸ்டு 10  (d) ஆகஸ்டு 11  

53. கதசிை மருதத்ுவ கவுண்சில் மகசொதொ, 2019 (National Medical Commission (NMC) Bill, 2019) 

நினறகவற்றெ்ெடுவதன் மூலம் திரும்ெெ்பெறெ்ெடும் சடட்ம்  

 (a)  கதசிை மருதத்ுவ கவுண்சில் சடட்ம், 1949  

 (b) கதசிை மருதத்ுவ கவுண்சில் சடட்ம், 1954 

 (c) கதசிை மருதத்ுவ கவுண்சில் சடட்ம், 1956     

 (d) கதசிை மருதத்ுவ கவுண்சில் சடட்ம், 1964  

54. இநத்ிைொவின் முதல் நீருக்கடியிலொன பமடக்ரொ இரயில்  திடட்ம் 

பதொடங்கெ்ெடவுள்ள நகரம்  

 (a)  கல்கதத்ொ   (b)  வொரணொசி  (c) ஆமதொெொத ் (d) மும்னெ 

55. கமொடட்ொர ் வொகன (திருதத்) சடட்ம், 2019  உருவொக்க ெரிநத்ுனரகள் வழங்கிை  

கெொகக்ுவரதத்ுத ்துனற அனமசச்ரக்ள் குழுவிற்கு தனலனம தொங்கிைவர ்ைொர ்?  

 (a)  யூனுஸ்கொன், ரொஜஸ்தொன்     (b)  விஜைெொஸ்கர,் தமிழ்நொடு 

 (c)  மகனொஜ் குமொர,் குஜரொத ்  (d)  வி.கக.சின்கொ, மதத்ிை பிரகதசம்  

56. பவள்னளைகன பவளிகைறு இைக்கதத்ின் 77 வது ஆண்னட நினனவு கூரும் 

வனகயில், ”விரிகஷ்ொகரொென் மைொகும்ெ்” (“Vriksharopan Mahakumbh”) என்ற பெைரில் 

மிகெப்ெரிை  மரம் நடுதல் நிகழ்வின் மூலம் ஒகர நொளில் 22 ககொடி மரகக்ன்றுகனள 

நடட்ு உலக சொதனன நடதத்ியுள்ள மொநிலம்.    
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 (a) குஜரொத ்     (b) உதத்ரெ ்பிரகதசம்   

 (c) ஒடிஷொ     (d) உதத்ரக்ொண்ட ் 

57.     இநத்ிைொவின் முதல் மதத்ிை கவதிெ ்பெொறியிைல் மற்றும் பதொழில்நுடெ் நிறுவனம்  

(Central Institute of Chemical Engineering & Technology (CICET)) அனமைவுள்ள மொநிலம் 

     (a)     மகொரொஷ்டிரொ        (b)    குஜரொத ்  

     (c)    அஸ்ஸொம்         (d)    ஒடிஷொ 

58.     இநத்ிைொவின் உதவியுடன் அனமகக்ெ்ெடட்ு , பிரதமர ்கமொடி அவரக்ளொல் திறநத்ு  

னவகக்ெ்ெடட் "மொங்படசச்ு நீரம்ின்சகத்ி நினலைம்" (Mangdechhu hydroelectric power plant) 

அனமநத்ுள்ள நொடு  

     (a)     பூடட்ொன்        (b)    கநெொளம் (c)     இலங்னக  (d)    வங்கொளகதசம்  

59.     மக்கள் பதொனக மற்றும் மரெணு ஆரொை்சச்ிகளுக்கொக  J C ஃகெொஸ் பெல்கலொஷிெ ் 

விருது   2019 ( J C Bose Fellowship award 2019) பெற்றுள்ளவர ் 

 (a)     K. தங்கரொஜ்        (b)    J. ககொகிலவொணி 

 (c)    N. லடச்ுமி கல்ைொணசுநத்ரம்  (d)    M. கமொகனொம்ெொள்  

60.     உலகிகலகை அதிக அளவில் 'ஆநத்ிகரொஃகெொபஜனிக ்சல்ெர ்னட ஆக்னசடு'   

(anthropogenic sulphur dioxide(SO2) ) வொயுனவ பவளியிடும் நொடு  

     (a)     சீனொ       (b)    அபமரிகக்ொ (c)    கனடொ       (d)    இநத்ிைொ   

61.     ஷொங்கொை் ஒதத்ுனழெ்பு அனமெ்பின்  (Shanghai Cooperation Organisation (SCO)) உறுெ்பினர ் 

நொடுகள் கலநத்ுபகொள்ளும்  பசெ்டம்ெர ் 2019 ல் , ரஷிைொவின் ஓரன்ெரக்்கில் 

நனடபெறவுள்ள கூடட்ு இரொணுவ ெயிற்சியின் பெைர ்என்ன? 

     (a)     Shantse       (b)    Tsentr        (c)    Namaste      (d)    Tshang Pe 

62.     பின்வருெனவகளில், ஷொங்கொை் ஒதத்ுனழெ்பு அனமெ்பில்  (Shanghai Cooperation 

Organisation (SCO)) உறுெ்பினரல்லொத நொடு எது? 

 (a)     இநத்ிைொ      (b)    ெொகிஸ்தொன்   

(c)    உஷ்பெகிஸ்தொன்     (d)    இலங்னக   

63.     சமீெதத்ில், ரிசரவ்் வங்கியிடமிருநத்ு 'ெடட்ிைல் வங்கி அநத்ஸ்து' (Scheduled bank status)  

பெற் றுள்ள வங்கி  

(a)     Jana Small Finance Bank       (b)    Ujwala Gramin Bank  

 (c)    Swatch Bharat Saving Bank     (d)    None of the above  

64.     66 வது கதசிை தினரெ்ெட விருதுகளில்  'மகொநதி' என்ற தினரெ்ெடதத்ிற்கொக  கதசிை  

அளவில் சிறநத் நடினக விருது பெற்றவர ் 

 (a)     கங்கணொ ரொவத ்        (b)    கீரத்த்ி சுகரஸ்   

 (c)    பிரிைங்கொ கசொெ்ரொ        (d)    ஐஸ்வரை்ொ தத ் 

65.     அபமரிகக்ொவின் ஃெொல்கொன் ரொகப்கடட்ின் மூலம் விண்ணில் பசலுதத்ெ்ெடட் 

'AMOS17'  

என்ற பசைற்னகக்ககொள் பின்வரும் எநத் நொடட்ுனடைது ? 

    (a)     இஸ்கரல்       (b)    பலெனொன்     (c)    கஜொரட்ொன்     (d)    எகிெத்ு 

66.    'ஸ்குவொவ்சில்லொ' (Squawkzilla) என்ற பெைரில் 19 மில்லிைன் ஆண்டுகளுக்கு முன்  

வொழ்நத்தொகக ் கருதெ்ெடும் உலகின் மிகெ்பெரிை கிளியின் தடைங்கள்  

கண்டறிைெ்ெடட்ுள்ள நொடு  

    (a)     பமகச்ிககொ         (b)    நியூசிலொநத்ு   

    (c)    சுவிடச்ரல்ொநத்ு        (d)    ஆஸ்திரிைொ  

67.     நொகசொகி தினம் அனுசரிக்கெ்ெடும் நொள்  
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    (a)     ஆகஸ்டு 3     (b)    ஆகஸ்டு 6      (c)    ஆகஸ்டு 9      (d)    ஆகஸ்டு 12 

68.     மதத்ிை தகவல் ஒலிெரெ்பு அனமசச்கதத்ினொல் பவளியிடெ்ெடும் கவனலவொை்ெப்ு  

பசை்தி ெருவ இதழ்  

 (a)     கரொஷ்கொர ்சமொசச்ொர ்     (b)    எம்ெவர ்இநத்ிைொ 

 (c)    இநத்ிைன் சமொசச்ொர ்    (d)    ெணிகொர ்சமொசச்ொர ் 

69.     உலகிகலகை அதிக எண்ணிக்னகயிலொன ெைன்ெொடட்ிலுள்ள பமொழிகள் (840  

பமொழிகள்) பகொண்டுள்ள நொடு  

 (a)     இநத்ிைொ     (b)    அபமரிகக்ொ 

 (c)    ெெ்புவொ நியூ கினிைொ     (d)    சீனொ  

70.    'எதக்னொலொக'் (Ethnologue) உலக ெைன்ெொடட்ிலுள்ள  பமொழிகள் பகொண்ட நொடுகளின்  

ெடட்ிைலில் இநத்ிைொ பெற்றுள்ள இடம் மற்றும் பமொதத் வழகக்ிலுள்ள பமொழிகளின் 

எண்ணிக்னக  

    (a)      2 வது இடம் , 675 பமொழிகள்      (b)    4 வது இடம் , 453 பமொழிகள்   

    (c)     8 வது இடம் , 476 பமொழிகள்      (d)     3 வது இடம் , 753 பமொழிகள் 

71.     ஐ.நொ. சரவ்கதச உள்நொடட்ு பமொழிகள் ஆண்டொக (United Nations’ International Year of 

Indigenous Languages)  அறிவிகக்ெ்ெடட்ுள்ள ஆண்டு  

     (a)     2018    (b)    2019   (c)    2020      (d)    2021 

72.     மதத்ிை சுற்றுசூழல் அனமசச்கம் பவளியிடட்ுள்ள கொடட்ு ைொனனகள் 

கணகப்கடுெ்பு  

அறிகன்கயின் ெடி, இநத்ிைொவிகலகை மிக அதிக எண்ணிகன்கயில் (  6049 ) 

ைொனனகனளக ்பகொண்டுள்ள மொநிலம் எது  

     (a)     கரந்ொடகொ        (b)    ககரளொ       (c)    ஒடிசொ      (d)    தமிழ்நொடு  

73.    ‘Resurgent India’ என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரிைர ் 

     (a)     சி.ரங்கரொஜன்    (b)    எம்.நரசிம்மன் 

     (c)    ரகுரொம் ரொஜன்        (d)    விமல் ஜலொன்   

74.     பவள்னளைகன பவளிகைறு கெொரொடட் ( Quit India Movement )  நினனவு தினம்  

 (a)     ஆகஸ்டு 7   (b)    ஆகஸ்டு 8   (c)    ஆகஸ்டு 9 (d)    ஆகஸ்டு 11 

75.     ' நுகரக்வொர ்ெொதுகொெ்பு மகசொதொ, 2019'   (Consumer Protection Bill, 2019) நினறகவற்றெ்ெடும்  

ெடச்தத்ில், அது  பின்வரும் எநத் சடட்தத்ிற்கு மொற்றொக  

 (a)     நுகரக்வொர ்ெொதுகொெப்ு மகசொதொ, 1984 

 (b)    நுகரக்வொர ்ெொதுகொெ்பு மகசொதொ, 1986  

 (c)    நுகரக்வொர ்ெொதுகொெ்பு மகசொதொ, 1988 

 (d)    நுகரக்வொர ்ெொதுகொெப்ு மகசொதொ, 1998 

76.     'Aqueduct Water Risk Atlas' இன் ெடி, உலக அளவில் தண்ணரீ ்பிரசச்னனயினொல்  

ெொதிெ்பிற்குள்ளொன நொடுகளின் ெடட்ிைலில் இநத்ிைொ பெற்றுள்ள இடம் என்ன  

     (a)     4        (b)    8       (c)    13        (d)    17 

77.     வங்கித ்துனறை "NEFT" யின் விரிவொகக்ம்  

     (a)     National Efficient Financial Transaction      (b)    National Electronic Financial Transaction 

     (c)    National Electronic Funds Transfer         (d)    National Electronic Financial Transformation  

78.     'ஜீவன் அமர'் (Jeevan Amar) என்ற பெைரில் புதிதொக கொெப்ீடட்ுத ்திடட்தன்த  

பவளியிடட்ுள்ள நிறுவனம்  

     (a)     ஆதிதை்ொ பிரல்ொ        (b)    எச.்டி.எஃெ.்சி னலஃெ ்

      (c)    எல்.ஐ.சி           (d)    கமக்ஸ் னலஃெ ்
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79.     கதசிை னகதத்றி தினம் (National Handloom Day) 

     (a)     ஆகஸ்டு 5  (b)    ஆகஸ்டு 7   (c)    ஆகஸ்டு 17  (d)    ஆகஸ்டு 27 

80.     உலக சுங்க நிறுவனதத்ின் (World Customs Organization (WCO)) தனலனமைகம்  

அனமநத்ுள்ள இடம்  

     (a)     பிரஸ்ஸல்ஸ், பெல்ஜிைம்        (b)    கரொம், இதத்ொலி 

     (c)    வொசிங்டன், அபமரிகக்ொ       (d)    ெொரிஸ், பிரொன்ஸ்  

81.  'ததப்தடுதத்ல் (முனறெ்ெடுதத்ல்) மகசொதொ, 2019 ன் ெடி, குழநன்தனைத ் 

ததப்தடுெ்ெதற்கொன குனறநத்ெடச் மற்றும் அதிக ெடச் வைது  

(a)     பெண் - 23 to 50 , ஆண் - 26 to 55    (b)    பெண் - 18 to 50 , ஆண் - 21 to 55 

(c)    பெண் - 21 to 50 , ஆண் - 18 to 55  (d)    பெண் - 26 to 50 , ஆண் - 23 to 55 

82. "பிரகதி” (PRAGATI)   - விரிவொக்கம்    

 (a) Professional Railway Augumented Governance Transformative India   

 (b) Progressive Transport And Governance Timely Information  

 (c) Pro-Active Government  And Transofmation Implementation  

 (d) Pro-Active Governance and Timely Implementation   

83. 2018 ஆம் ஆண்னடை உலக வங்கித ் தரவுகளின் ெடி, இநத்ிைொ உலகின் 

எதத்னனைொவது பெரிை பெொருளொதொரம் ?  

 (a)  5 வது   (b) 7 வது   (c) 10 வது (d) 14 வது  

84. ரொமன் மககசகஷ விருது 2019 (Ramon Magsaysay Award) பெற்றுள்ள இநத்ிை எழுதத்ொளர ் 

 (a)  அரன்ொெ ்ககொஸ்வொமி   (b)  ரங்கரொஜ் ெொண்கட 

 (c)  சுமதி நொரொைணன்    (d) ரவிஷ் குமொர ்   

85. ”சமொரத்”் (‘Samarth’) என்ற பெைரில்  இநத்ிைொவிலுள்ள பநசவொளரக்ள், 

னகவினனகக்னலஞரக்ள் தங்களது பெொருடக்னள இனணைதளச ் சநன்தயில் 

விற்ெதற்கொன திடட்தன்த அறிமுகெ்ெடுதத்ியுள்ள நிறுவனம் ?  

 (a) கூகுள்      (b) பிளிெ்கொரட் ்   

 (c) அகமஷொன்     (d) ஸ்னொெட்ீல்  

86. சமீெதத்ில் மரணமனடநத்,  ‘உலக கொற்றொனல ஆற்றல் கவுண்சிலின்’ (Global Wind 

Energy Council (GWEC)) நிறுவனர ்   

 (a) கிளபமண்ட ்ஆண்கடொ     (b) சன்னி சொைல்  

 (c) ஸ்டீவ் சொைர ்     (d) ஷொ ைங் கச  

87. புதிதொக  உருவொக்கெெ்டட்ுள்ள ‘கதசிை மருதத்ுவ கவுண்சிலின்” (National Medical Council 

(NMC)) உறுெ்பினரக்ளின் எண்ணிக்னக   

 (a) 6   (b) 15   (c) 18  (d) 25   

88. சீனொவின் டிஜிடட்ல் ெணம் பசலுதத்ும் தளமொன ‘CNAPS’ ல் இனணகக்ெ்ெடட்ுள்ள 

முதல் இநத்ிை வங்கியின் கினள   

 (a)  ஷொங்கொை் கினள, ஸ்கடட ்ெொங்க ்ஆஃெ் இநத்ிைொ     

 (b)  ஷொங்கொை் கினள,  எச.்எஸ்.பி.சி 

 (c)  ஷொங்கொை் கினள, எச.்டி.எஃெ.்சி 

 (d)  ஷொங்கொை் கினள, இநத்ிைன் வங்கி  

89. ஆகஸ்டு 2019 ல்,  பெொது இடங்களில் ‘ெரக்்கொ’ (Burqa) அணிவனத தனட பசை்துள்ள 

நொடு     

 (a)  பஜரம்னி  (b)  இஸ்கரல் (c) பலெனொன்  (d)பநதரல்ொநத்ு   
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90. QRSAM எனெ்ெடும் தனரயிலிருநத்ு விண் இலக்கினனத ்தொக்க வல்ல ஏவுகனணயின் 

தற்கெொனதை தொகக்ும் திறன் என்ன  

 (a)  10-18 கி.மீ.  (b) 25 - 30 கி.மீ   (c) 30-45 கி.மீ (d) 55-75 கி.மீ  

91. அரஜ்ுனொ விருது 2019 பெற்றுள்ள வீரரக்ள் மற்றும் அவரக்ளின் வினளைொடட்ுகளில் 

தவறொகெ ்பெொருநத்ியுள்ளது எது ?  

 (a) அஜை் தொகக்ுர ்- கெடி     (b) கசொனிைொ லதர ் - குதத்ுசச்ண்னட 

  

 (c) தஜிநத்ர ்ெொல் - ெொடி பில்டிங்    (d) பூணம் ைொதவ் - கிரிகப்கட ் 

92. ரொஜீவ் கொநத்ி ககல் ரதன்ொ விருது 2019 பெற்றுள்ளவர ் 

 (a)  சிம்ரன் சிங்      (b)  சொை் பிரணதீ ்

 (c)  ெஜ்ரங் புனிைொ      (d) ஸ்வென்ொ ெரம்ன் 

93. சநத்ிரைொன்-2, நிலவின் சுற்றுவடட்ெ ்ெொனதயில் பசன்றனடநத் நொள்  

 (a) 17 ஆகஸ்டு 2019     (b) 19 ஆகஸ்டு 2019 

 (c) 20 ஆகஸ்டு 2019     (d) 22 ஆகஸ்டு 2019 

94. தமிழ் வளரச்ச்ித ் துனற சொரப்ில்   இளநத்மிழர ் இலகக்ிைெ ் ெடட்னற 

பதொடங்கெ்ெடட்ுள்ள இடம்    

 (a) பசன்னன      (b) திருபநல்கவலி 

 (c) நொகரக்கொவில்     (d) மதுனர   

95. 73-ஆவது சுதநத்ிர தினதத்ன்று ஐகரொெப்ிை கண்டதத்ின் மிக உைரிை சிகரமொன 

எல்ெரஸ் Mt .Elbrus சிகரதத்ில் கதசிைக ் பகொடி ஏற்றியுள்ள தமிழகதன்தச ் கசரந்த் 

வீரொங்கனன  

 (a) கசொனிைொ ரொஜ்குமொர ்   (b) அகல்ைொ சம்ெத ்

 (c) இனிைொ குமொர ்    (d) ஷக்தி நிகவதொ  

96. தமிழக அரசின்  கல்ெனொ சொவ்லொ விருது 2019 பெற்றுள்ளவர ்   

 (a)  சுமதி அன்ெழகன்   (b) ரொஜகுமொரி 

 (c) ரம்ைொ லடச்ுமி      (d) திவ்ைொ இன்ெரொஜ்  

97. இநத்ிைொவுகக்ு கசச்ொ எண்பணை் ஏற்றுமதி பசை்யும் நொடுகள் ெடட்ிைலில்,  

முதலிடதத்ிலுள்ள நொடு (2019 ஆகஸ்டு)  

 (a) ஈரொன்      (b) ஈரொக ்

 (c) சவூதி அகரபிைொ      (d) அபமரிகக்ொ  

98. இநத்ிை ஆடவர ் கிரிகப்கட ் அணியின் ெயிற்சிைொளரொக கதரவ்ு 

பசை்ைெ்ெடட்ுள்ளவர ் 

 (a)  ரொகுல் டிரொவிட ் (b) சவுரவ் கங்குலி(c) கபில்கதவ்  (d)  ரவி சொஸ்திரி   

99. 10 ஆண்டுகளில் 20,000 சரவ்கதச ரன்கனள குவிதத் முதல் வீரர ்என்ற சொதனனனை 

ெனடதத்ுள்ள கிரிகப்கட ்வீரர ் 

 (a) விரொட ்ககொலி      (b)  ரிகக்ி ெொண்டிங்  

 (c) குமொர ்சங்ககரொ    (d) பஜைவரத்த்னொ 

100. இநத்ிை ரிசரவ்் வங்கி (ஆரப்ிஐ) வசம் உள்ள உெரி நிதினை 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் 

வனர சிறு சிறு தவனணகளொக மதத்ிை அரசுக்கு வழங்கலொம் என ெரிநத்ுனர 

பசை்துள்ள குழு ?  

 (a) ரகுரொம் ரொஜன் குழு    (b) சி. ரங்கரொஜ் குழு  

 (c) ரொஜீவ் லக்னொ குழு    (d) பிமல் ஜலொன் குழு    

http://www.tnpscportal.in/


 
 

www.tnpscportal.in                               mail@tnpscportal.in Page 66 

 

www.tnpscportal.in      Current Affairs  
ஆகஸ்டு 2019 

 

விமடகள்  

(நடெ்பு நிகழ்வுகள் மொதிரிதக்தரவ்ு – ஆகஸ்டு 2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C B C A D B D C C C 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B B D C C B B B D C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

C B C B C B B D B A 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C D C D D A C C A B 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

D C C C C B C C C B 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

D C C A A B B A A D 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

B D A B A B C A C B 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

B A D B B C C C B A 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

A D B D B C D A D B 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

C C C D D C C D A D 
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