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TNPSC தேரவ்ுகளுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் – செப்டம்பர ்2019 

தமிழகம்  

 பள்ளி கல்வி ேர குறியீடட்ில் ஒடட்ுசமாே்ே செயல்திறன் படட்ியலில் ேமிழகம் 2-வது இடம் : 

நிதி ஆய ோக ் வெளியிடட்  2016-2017 ஆம் ஆண்டு  பள்ளி கல்வியின் தரதத்ில்  ஒடட்ுவமோதத் 

வெ ல்திறன் மதிப்வபண் படட்ி லில் 20 வபரி  மோநிலங்களில், யகரளோ 76.6 ெதவீத 

மதிப்வபண்ணுடன்  முதல்  இடதத்ிலும்,  தமிழகம் 73.4 ெதவீததத்ுடன் 2-ெது இடதத்ிலும், 

உதத்ரபிரயதெம் 36.4 ெதவீத  மதிப்வபண்களுடன் கடடசி இடதத்ிலும் உள்ளது.   கற்றல் முடிவுகள், 

அணுகல் மற்றும் உள்கடட்டமப்பு மற்றும் ெெதிகள், கணகவ்கடுப்புத ்தரடெப் ப ன்படுதத்ுதல், 

மோநிலங்களிலிருநத்ு சு  அறிகட்க தரவு மற்றும் மூன்றோம் தரப்பு ெரிபோரப்்பு ஆகி ெற்றின் 

அடிப்படடயில்  மோநிலங்கள் பள்ளி கல்வி தரக ்குறியீடு மதிப்பிடப்படுகிறது. 

o கூ.ேக. : இநத் படட்ி லில், சிறி  மோநிலங்களில், மணிப்பூர ் சிறநத்தோக உருவெடுதத்ு 

உள்ளது. யூனி ன் பிரயதெங்களின் படட்ி லில் ெண்டிகர ் முதலிடதத்ில் உள்ளது. யமற்கு 

ெங்க மோநிலம்  மதிப்பீடட்ு வெ ல்போடட்ில் பங்யகற்க மறுதத்ுவிடட்து. அதனோல்  

தரெரிடெயில் யெரக்க்ப்படவில்டல. 

 ேமிழ்நாடு அரசு தபாக்குவரே்துே் துறறக்கு செரம்ன் வளரெ்ச்ி வங்கி ரூ.1,600 தகாடி கடனுேவி 

வழங்கி உள்ளது. 

o லண்டடன தடலடம இடமோகக ் வகோண்டு வெ ல்படும் சி-40 என்கிற பன்னோடட்ு 

முகடமகக்ும், தமிழ்நோடு அரசுப் யபோகக்ுெரதத்ுத ் துடறகக்ும் கடநத்  2018 ஆம் ஆண்டு 

மோரெ்ச்ில்  ஒப்பநத்ம் டகவ ழுதத்ோனது. உலகதத்ரம் ெோ ்நத் வதோழில்நுடப் ெல்லுநரக்ள் 

மற்றும் ஆயலோெகரக்டள வகோண்டுள்ள இநத் அடமப்பின் ெழிகோடட்ுதலின்படி 

தமிழ்நோடட்ில் மின்ெோரப் யபருநத்ுகள் இ கக்ப்பட உள்ளன. 

o இதற்கோக, வெரம்ன் ெளரெ்ச்ி ெங்கியின் கடனுதவியுடன் 5,890 யகோடி ரூபோ ் வெலவில் 12,000 

புதி  பிஎஸ்-6 தரதத்ிலோன யபருநத்ுகடளயும், 2,000 மின்ெோரப் யபருநத்ுகடளயும் ெோங்கிப் 

ப ன்படுதத்ும் ெடகயில் புதி  திடட்ம்  வெ ல்படுதத்ப்படும் என்று படவ்ெடட்ில் 

அறிவிகக்ப்படட்து. 

o முதல்கடட்மோக 1,580 யகோடி ரூபோ ் மதிப்பீடட்ிலோன பிஎஸ்-6 தரதத்ிலோன 2,213 புதி  

யபருநத்ுகளும், 500 மின்ெோரப் யபருநத்ுகள் ெோங்குெதற்கோன திடட் ஒப்பநத்ம் முதலடமெெ்ர ்

எடப்போடி பழனிெோமி, யபோகக்ுெரதத்ுத ் துடற அடமெெ்ர ் எம்.ஆர.்விெ போஸ்கர ்

முன்னிடலயில் டகவ ழுதத்ோகியுள்ளது.  

 ஐ.நாவில் பிரேமர ் தமாடி அவரக்ள் எடுே்துெ ் சொன்ன ேமிழ்ப்பாடல் : ஐ.நோ. வபோதுெ ்ெடபயில் 

27-9-2019 அன்று நடடவபற்ற வபோது அடெயின் கூடட்தத்ில்  பங்யகற்றுப் யபசும் யபோது, தனது 

யபெச்ினூயட அெர ் கணி ன் பூங்குன்றனோரின் ”யாதும் ஊதர! யாவரும் தகளிர!்” என்ற 

ெங்கதத்மிழ் புறநோனூற்றுப் போடடல எடுதத்ு கோடட்ி யபசினோர.் அதன் அரத்த்தட்த எடுதத்ுக ்கூறி 
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அெர ் தமிழ் வமோழி பற்றியும், கவியின் பரநத் யநோகக்ம் பற்றியும் வி நத்ு யபசினோர ் என்பது 

குறிப்பிடதத்கக்து.   

 சொந்ேமாக ரயிறல றவே்திருந்ே ேமிழர ்’நம்சபருமாள் செடட்ியார ் (நன்றி : தினமணி)  

o தனி ோருகக்ு ரயில்கடள இ க்கும் உரிடமட  அளிகக் இநத்ி  ரயில்யெ துடற  

திடட்மிடட்ுள்ள  நிடலயில், 19-ஆம் நூற்றோண்டியலய  தமிழர ் ஒருெர ் வெோநத்மோக ரயில் 

டெதத்ிருநத்ோர ் என்ற ெரலோற்று முகக்ி தத்ுெம் ெோ ்நத் தகெல் 

வெளிெரதவ்தோடங்கியுள்ளது.  

o வென்டன யெதத்ுப்படட்ு பகுதிட ெ ் யெரந்த்ெர ் நம்வபருமோள் வெடட்ி ோர,்  19-ஆம் 

நூற்றோண்டடெ ் (1856-1925) யெரந்த் பிரபலமோன கடட்ட ஒப்பநத்தோரரோன இெர,் 

வென்டனயிலுள்ள சிெப்பு நிற கடட்டங்களோன வென்டன உ ரநீ்திமன்றம், ெடட்கக்ல்லூரி, 

அருங்கோடச்ி கம், கன்னிமோரோ நூலகம், எழும்பூர ் சிற்பகக்டலக ் கல்லூரி உள்பட 

ஏரோளமோன முகக்ி  கடட்டங்கடளயும் கடட்ியுள்ளோர.்  

o தீவிர கோெயநோ ோல் போதிகக்ப்படட்ிருநத் கணித யமடத ரோமோநுெடர அெரது இறுதி 

நோடக்ளில்  நம்வபருமோள் வெடட்ி ோர,் தனது  வீடட்ில் டெதத்ுதத்ோன் நம்வபருமோள் 

வெடட்ி ோர ்கெனிதத்ு ெநத்ுள்ளோர.்  

o முன்னாள் இம்பீரியல் வங்கியின் முேல் இந்திய இயக்குநராக    நம்வபருமோள் 

வெடட்ி ோர ்பணி ோற்றியுள்ளோர.் 

o சென்றன மாகாண முேல் தமல்ெறப உறுப்பினர ் எனும் வபருடமட ப் வபற்றெர.்  

யமலும், நோடட்ியலய  முதன்முதலோக அ ல்நோடட்ுக ் கோர ் ெோங்கி ெர ் என்ற 

வபருடமட யும் உடட ெர.்  

o வென்டன ெளரெ்ச்ியில் வபரும் பங்கு ெகிதத் நம்வபருமோள் வெடட்ி ோர,் தனது வெோநத்த ்

யதடெக்கோக 4 வபடட்ிகள் வகோண்ட ரயிடல டெதத்ிருநத்ோர.் பிரோன்சில் இருநத்ு 

ெோங்கப்படட் இநத் ரயிலில்  திருெள்ளூரில் உள்ள வீரரோகெ வபருமோள் யகோயிலுக்கு 

குடும்பதத்ினருடன் வென்றுெர அெர ்ப ன்படுதத்ி ெநத்ுள்ளோர.்  

o 19-ஆம் நூற்றோண்டியலய  வெோநத்மோக ரயில் டெதத்ிருநத் நம்வபருமோள்வெடட்ி ோரின் 

சிறப்போன பணிகடளப் போரோடட்ி ஆங்கியல  அரசு அெருகக்ு "ரோெ் ெோகிப்' படட்ம்,  "ரோெ் 

பகதூர'் படட்ம் , "திெோன் பகதூர'் படட்ம் ெழங்கிெ ்சிறப்பிதத்ிருநத்து.  

o நம்வபருமோள் வெடட்ி ோர ்  ெோழ்நத்ப் பகுதிட  அப்யபோது வெடட்ி ோர ்யபடட்ட என மகக்ள் 

அடழதத்ுள்ளனர.்  கோலப்யபோக்கில் இநத் வப ர ்மறுவி யெதத்ுப்படட்ு என மோறி தோகவும் 

ெரலோற்று தகெல்கள் வதரிவிகக்ின்றன. 

 நதிநீர ்பங்கீடு சோடரப்ாக தகரள முேல்வர ்பினராயி விெயனுடன் ேமிழக முேல்வர ்  25-9-2019 

அன்று  திருவனந்ேபுரே்தில் தபெச்ுவாரே்்றே நடே்தினார.்  முல்டலப் வபரி ோறு விெகோரம், 

பரம்பிகக்ுளம் - ஆழி ோர ் ஒப்பநத்ம்  வதோடரப்ோக இநத் ெநத்ிப்பின்யபோது முகக்ி மோக 

யபெப்படட்து. இதன்படி,  பரம்பிகக்ுளம் ஆழி ோர ் ஒப்பநத்ம் புதுப்பிகக்ப்பட யெண்டும். 

இதுவதோடரப்ோக 10 யபர ் வகோண்ட கமிடட்ி அடமக்கப்படும். இதில் யகரளோ மற்றும் 

தமிழகதத்ிலிருநத்ு தலோ 5 யபர ்இடம்வபறுெோரக்ள். இதுவதோடரப்ோக யகரளோ மற்றும் தமிழ்நோடு 
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தடலடமெ ் வெ லரக்ள் 6 மோதங்களுக்கு ஒருமுடற யபெச்ுெோரத்ட்த நடதத்ுெோரக்ள் எனவும் 

அறிவிகக்ப்படட்ுள்ளது.  பரம்பிகக்ுளம்-ஆழி ோறு திடட்தத்ின் இப்யபோடத  ஒப்பநத்ப்படி, 

யெோடல ோறு மற்றும் ஆழி ோறு அடணகளில் இருநத்ு யகரளதத்ுகக்ு 19.55 டி.எம்.சி. நீரும், 

தமிழகதத்ுகக்ு 30.5 டி.எம்.சி. நீரும் கிடடகக்ப்வபறும்.  

பரம்பிக்குளம்-ஆழியாறு திடட்ம் பற்றி:  

o பரம்பிகக்ுளம் மற்றும் அதன் கிடள நதி ோன ஆழி ோறில் கிடடகக்க ் கூடி   நீடரப் 

ப ன்படுதத்ும் ெடகயில் யகரள அரசின் ஒப்புதலுடன், தமிழக அரெோல் இரண்டோெது 

ஐநத்ோண்டு திடட்தத்ில் பரம்பிகக்ுளம்-ஆழி ோறு திடட்ம் உருெோக்கப்படட்து. 

o இநத் நதிகளில் இருநத்ு கிடடகக்க ் கூடி  நீடர  இரு மோநிலங்களின் யதடெகளுகக்ு 

ப ன்படுதத்ும் ெடகயில் 1958-இல் ஒப்பநத்ம் ஏற்படுதத்ப்படட்து. இதன்மூலம், யகோடெ, 

திருப்பூர,் வபோள்ளோெச்ி, பல்லடம், உடுமடலப்யபடட்ட, தோரோபுரம் ஆகி ன 

ப ன்வபறுகின்றன. இநத் ஒப்பநத்ம், ஒெ்வெோரு 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் மறு ஆ ்வு 

வெ ் ப்பட யெண்டும்.  

o அதன்படி, கடநத் 1988-ஆம் ஆண்டு ஆ ்வுகக்ு எடுதத்ுக ்வகோள்ளப்படட் ஒப்பநத்ம், 1989-ஆம் 

ஆண்டு வெப்டம்பர ் 21-இல் பரிமோற்றம் வெ ் ப்படட்ன. இதன்பின், இநத் ஒப்பநத்ங்களில் 

வெ ் ப்பட யெண்டி  மோற்றங்கள், திருதத்ங்கள் ஆகி  குறிதத்ு 2002-ஆம் ஆண்டு 

அடமெெ்ரக்ள் நிடலயிலும், 2011-ஆம் ஆண்டில் தடலடமெ ் வெ லோளரக்ள் நிடலயிலும் 

கூடட்ங்கள் நடடவபற்றன.இநத் நிடலயில், கடநத் 2013-ஆம் ஆண்டு ெோதத்ி கக்ூறு 

அறிகட்கட  தமிழக அரசுக்கு யகரள அரசு அனுப்பி து.  

o கடநத் 1989-ஆம் ஆண்டு பரம்பிகக்ுளம்-ஆழி ோறு திடட் ஒப்பநத்மோனது, ஏற்வகனயெ 

திடட்மிடட்படி 30 ஆண்டுகளுகக்ுப் பிறகு, இப்யபோது மீண்டும் புதுப்பிகக்ப்படவுள்ளது.  

o யகரளதத்ில் உள்ள பம்போ-அெெ்ன்யகோவில் ஆறுகளின் மிடக நீடர தமிழகதத்ுகக்ுத ்

திருப்பும் திடட்தத்ுகக்ோன ஒப்புதடல தமிழக அரசு கடநத் 1995-ஆம் ஆண்டு ெழங்கி து.  

 மூன்றாவது ெரவ்தேெ திருக்குறள் மாநாடு புது தில்லியில் 23-09-2019 அன்று சோடங்கியது. 

இநத் மோநோடட்ட தமிழக தமிழ் ெளரெ்ச்ி, கலோெோரம் மற்றும் வதோல்லி ல் துடற அடமெெ்ர ்

யக.போண்டி ரோென் வதோடகக்ி டெதத்ு  “உலக நூல் திருக்குறள்” எனும்  நூடல வெளியிடட்ோர.்10 

நோடுகடளெ ் யெரந்த் தமிழ் அறிஞரக்ள் இநத் மோநோடட்ில் பங்யகற்றுள்ளனர.் யமோரஷீஸ் ெரெ்யதெ 

திருகக்ுறள் பவுண்யடென் மற்றும் வென்டன ஆசி வி ல் நிறுெனம் ஆகி டெ இடணநத்ு 

நடதத்ும் இநத் மோநோடட்ட நடதத்ுகின்றனர.் 

 சென்றன ஐதகாரட்ட்ு ேறலறம நீதிபதி ேஹில்ரமானியின் ராஜினாமா கடிததட்த 

ெனோதிபதி ஏற்றுகவ்கோண்டோர.் வபோறுப்பு தடலடம நீதிபதி ோக மூதத் நீதிபதி வினீத ்யகோதத்ோரி 

நி மிகக்ப்படட்ுள்ளோர.்  

 சிவகங்றக மாவடட்ம் கீழடியில் நான்காம் கடட் அகழாய்வில் கண்சடடுக்கப்படட் 

சபாருடக்ள் 2 ஆயிரே்து 600 ஆண்டுகளுக்கு முந்றேயறவ என சோல்லியல்துறற 

அறிவிே்துள்ளது. முதல் மூன்று கடட் அகழோ ்வின்படி, கீழடியில் கிடடதத் வபோருடக்ள் 2200 
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ஆண்டுகளுகக்ு பழடம ோனடெ என்று கருதப்படட்து. ஆனோல், 4ம் கடட் ஆ ்வில் இது யமலும் 400 

ஆண்டுகளுகக்ு பழடம ோனது என்று வதரி  ெநத்ுள்ளது குறிப்பிடதத்கக்து. 

o 4ம் கடட் அகழோ ்டெ 2018 ஏப்ரலில் வதோடங்கி வெப்டம்பர ் ெடர 55 லடெ் ரூபோ ் வெலவில் 

தமிழக வதோல்லி ல்துடற நடதத்ி து. அப்யபோது கிடடக்கப்படட் வபோருடக்ளின் கோலம் அறி  

அவமரிகக்ோவின் புயளோரிடோ மோகோணதத்ில் உள்ள பீடட்ோ பகுப்போ ்வு டம தத்ிற்கு கோரப்ன் 

யடடட்ிங் முடறகக்ும் போடன ஓடுகள் இதத்ோலிகக்ும் எலும்பு துண்டுகள் புயனயில் உள்ள 

வடகக்ோன் கல்லுோரிக்கும் அனுப்பப்படட்ு  யெோதடன வெ ் ப்படட்ு, ஆ ்வின் முடிவுகீழடியில் 

கண்வடடுகக்ப்படட் வபோருடக்ள் 2600 ஆண்டுகளுகக்ு முநட்த டெ என கணிகக்ப்படட்ுள்ளன.  

4 ஆம் கடட் அகழ்வாய்வு முடிவின் சிறப்பு அம்ெங்கள் :  

o போடன ஓடுகளில் உள்ள தமிழ் எழுதத்ுகக்ள் கி.மு.580 ஆண்டு கோலதத்டெ என 

வதரிவிகக்ப்படட்ுள்ளது. ெங்க கோல தமிழரக்ள் விெெோ ம் வநெவு போடன வபோருடக்ள் 

உள்ளிடட்ெற்றில் மிகுநத் யதரெ்ச்ி வபற்றெரக்ள் என்பதற்கோன ஆதோரங்கள் அதிகளவில் 

கிடடதத்ுள்ளன. 

o கீழடி விெெோ ம் வெறிநத் பசுடம ோன பகுதி ோக இருநத்ுள்ளது. வீடுகள் வதோழிற்ெோடலகள் 

உள்ளிடட்ெற்றில் மிகுநத் வதோழில்நுடப்தட்த ப ன்படுதத்ியுள்ளனர.் வெங்கல் 

கடட்ுமோனதத்ிற்கு மிருதுெோன களிமண் ப ன்படுதத்ியுள்ளனர.் இநத் களிமண்ணில் சிலிகோன் 

சுண்ணோம்பு மகனீ்சி ம் நிடறநத்ுள்ளன. எனயெ தோன் 2600 ஆண்டுகடள கடநத்ும் கடட்டம் 

உறுதி ோக உள்ளது. 

o விெெோ தத்ிற்கு துடண ோக கோடள எருடம வெள்ளோடு உள்ளிடட்ெற்டற 

ப ன்படுதத்ியுள்ளனர.் மயில் பன்றி கடலமோன் உள்ளிடட்ெற்டறயும் ெளரத்த்ிருப்பது 

வதரி ெநத்ுள்ளது.விலங்கின் எலும்புகள்கீழடியில் கிடடதத் எலும்பு துண்டுகளில் இநத் ெடக 

விலங்குகளின் எலும்புகள் அதிகமோக உள்ளன.  

o ெங்க கோல தமிழரக்ள் உணவு உடட உள்ளிடட்ெற்றில் மிகுநத் ஆரெ்ம் கோடட்ியுள்ளனர.் வநெவு 

வதோழில் ெடம ல் உள்ளிடட்ெற்றில் யதரெ்ச்ி வபற்றதற்கு ெோன்றோக போடனகள் வநெவு 

வதோழிலுகக்ு ெோன்றோக தகக்டல சுடுமண் குண்டு எலும்போல் ஆன ெடரகல் 

உள்ளிடட்ெற்டறயும் ப ன்படுதத்ியிருகக்ின்றனர.்கல்வியில் சிறப்புகல்வி றிவில் சிறநத்ு 

விளங்கி  தமிழரக்ள் போடனகடள சுடட்ு அதன் யமல் கீறல் யபோன்ற எழுதத்ுகடள 

எழுதியுள்ளனர.் பெட்ெ மண்ணில் எழுதி அதன் பின் போடனகடள சுடட்ும் 

ப ன்படுதத்ியுள்ளனர.் இதற்கு ெோன்றோக ஆதன் குவிரன் உள்ளிடட் வப ரக்டள 

கண்டறிநத்ுள்ளனர.்  

o விடள ோடட்ு வபோருடக்ள் வபண்கள் அணியும் ஆபரணங்கள் உள்ளிடட்ெற்றோல் ெங்க கோல 

தமிழரக்ள் வெல்ெோக்கு மிகுநத்ெரக்ளோகவும் ெெதி ோகவும் நோகரகீமோகவும் ெோழ்நத்ுள்ளனர ்

என வதரிவ ெநத்ுள்ளது. 

o வநெவுத ் வதோழில் :யமலும் கீழடியில் நூல் நூற்கப் ப ன்படும் தகக்ிளி, தறிகளில் 

ப ன்படுதத்ப்படும் தூரிடக, தறியில் வதோங்கவிடும் கருங்கல் யபோன்றடெயும் 
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கிடடதத்ிருப்பதோல், இப்பகுதியில் ெோழ்நத்ெரக்ள் வநெவுத ் வதோழிலிலும் ஈடுபடட்ிருகக்லோம் 

எனக ்கருதப்படுகிறது.   

o விடள ோடட்ுகள்:   இங்கு பல விடள ோடட்ுப் வபோருள்கள் குறிப்போக ஆடட்க ்கோ ்கள், தோ  

விடள ோடட்ிற்கோன பகடடகக்ோ ்கள் அதிக அளவில் கிடடதத்ுள்ளன. இடெ வபரும்போலும் 

சுடட்மண்ணோல் ஆனடெ.  அயதயபோன்று வபண்கள் விடள ோடும் ெடட்ெச்ில்லுகள் 600 

எண்ணிகட்கயிலும்,  சிறுெரக்ள் கயிறு சுடட்ி விடள ோடும் சுடுமண்ணோலோன ெடட்ெ ்

சுற்றிகள்,  ெண்டி இழுதத்ு விடள ோடும் ெண்டிகளின் ெகக்ரங்கள் கிடடதத்ுள்ளன. யமலும் 

வபரி ெரக்ள் தங்கள் திறடமயில் வெளிப்படுதத்ும் ெடகயில் விடள ோடும் ெதுரங்க 

விடள ோடட்ுக்குப் ப ன்படும் பல்யெறு அளவிலோன 80 ெதுரங்கக ்கோ ்கள் கிடடதத்ுள்ளன.  

o தமிழகதத்ில் யரோம்  ெணிகரக்ள்:  யமலும், ெடயமற்கு இநத்ி ோவின் மகோரோஷ்டிரம், குெரோத ்

யபோன்ற பகுதிகளில் பரெலோகக ் கோணப்படும் அயகட ் மற்றும் கோரனீ்லி ம் கற்களோல் ஆன 

மணிகளும் கிடடதத்ுள்ளன.  யரோம் நோடட்ட யெரந்த் அரிடட்டன் போடன ஓடு மண்ணடுகக்ின் 

யமல் நிடலயில் கிடடதத்ிருகக்ிறது. இடெ யரோம் நோடட்ில் கி.மு. இரண்டோம் நூற்றோண்டில் 

புழகக்தத்ில் இருநத்டெ. எனயெ, யரோம் நோடட்டெ ் யெரந்த் ெணிகரக்ள் அல்லது 

அழகன்குளதத்ில் தங்கியிருநத் யரோம் நோடட்டெ ் யெரந்த் ெணிகரக்ள் இநத்ப் பகுதிகக்ு 

ெநத்ிருகக்லோம். 

o ெம  ெழிபோடு இல்டல  : இங்கு ஒடட்ுவமோதத்மோக சுடுமண்ணோலோன 13 மனித உருெங்கள், 3 

விலங்கு உருெங்கள், 650-க்கும் யமற்படட் விடள ோடட்ுப் வபோருள்கள், 35 கோதணிகள், பிற 

அணிகலன்கள் கிடடதத்ுள்ளன. ஆனோல்,  நோன்கோம் கடட் அகழோ ்வில் ெங்க கோல 

தமிழரக்ளின் ெழிபோடுகள் குறிதத் எநத் ஆதோரமும் கிடடகக்வில்டல.  

 கிரிஷி கரம்ான் விருது  ஐந்ோவது முறறயாக  ேமிழக அரசின் தவளாண்றமே் துறறக்கு 

வழங்கப்படட்ுள்ளது.  

o தமிழக அரசின் மு ற்சிகளோலும், உற்பதத்ித ்திறடன அதிகரிகக் யெளோண்டமத ்துடற 

கடடப்பிடிதத் புதி  ெோகுபடி வதோழில்நுடப்ங்களோலும் கடநத் 2011-12-ஆம் ஆண்டு முதல் 

வதோடரெ்ச்ி ோக நோன்கு ஆண்டுகளில் 100 லடெ்ம் வமடர்ிக ்டன்னுகக்ும் அதிகமோக உணவு 

தோனி ம் உற்பதத்ி வெ ்து ெோதடன படடதத்ுள்ளது. இநத்ெ ் ெோதடனகக்ோக நோன்கு 

முடறயும் கிரிஷ் கரம்ோன் விருதிடன மதத்ி  அரசு ெழங்கியுள்ளது.  

 2 ஆயிரம் ஆண்டுகள் பறழறமயான மிகப் சபரிய குே்துக்கல் கண்சடடுப்பு : கிருஷ்ணகிரி 

மோெடட்ம், குநத்ோரப்பள்ளிட  அடுதத் ெோமநத்மடல கிரோமதத்ில் 2 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு 

முநட்த  மிகப்வபரி  குதத்ுகக்ல்டல ெரலோற்று ஆ ்ெோளரக்ள் அண்டமயில் கண்டறிநத்னர.்  

குதத்ுகக்ல் என்பது 2 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்படட் இரும்புக ் கோல மகக்ள், 

இறநத்ெரக்ளுகக்ோக எழுப்பும் நிடனவுெ ்சின்னங்களில் ஒன்றோகும்.  

 தநோஜியின் இந்திய தேசிய இராணுவே்தில் (Indian National Army (INA))  பணியாற்றிய 

நாகப்படட்ிணம் மாவடட்ே்றேெ ்  தெரந்்ே சுேந்திரப்தபாராடட் விரர ் V.கதணென் (94)  29-9-2019 

அன்று கோலமோனோர.்  
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 ஐ.நா. மன்ற செனீவா கூடட்ே்தில் பங்தகற்க மதுறர மாணவி பிதரமலோவிற்கு மனிே 

உரிறமகளுக்கான ஐ.நா. மன்ற உயர ் ஆறணயர ் அலுவலகே்திலிருந்து அறழப்பு 

விடுக்கப்படட்ுள்ளது.   இநத் கூடுடக 1-2 அக்யடோபர ்2019 ஆகி  யததிகளில் ஐ.நோ. மன்ற வெனீெோ 

கூடட்தத்ில் நடடவபறவுள்ளது.  

o கூ.தக. :  "எ போத ்டூ டிக்னிடட்ி' குறும்படம்  : ஐ.நோ. மனித உரிடமக ்கழகம் மூலம் மனித 

உரிடமக ்கல்வி வெ ல்படுதத்ப்படும் விதம், அதனோல் ஏற்படும் தோக்கம் குறிதத் "எ போத ்டூ 

டிக்னிடட்ி' என்ற குறும்படம் த ோரிகக்ப்படட்து. அநத் குறும்படதத்ில் ெரும் ஒரு கோடச்ியில், 

கடநத் 2010-11-இல் 8 ஆம் ெகுப்பு படிதத்ுகவ்கோண்டிருநத் பியரமலதோ, மனித உரிடமக ்

கல்வியின் முகக்ி தத்ுெம், ெோதி  போகுபோடு மற்றும் போலினப் போகுபோடு குறிதத்ு தனது 

கருதட்த வெளிப்படுதத்ியிருநத்து குறிப்பிடதத்கக்து.  

 ேமிழ்நாடு மின்ொர வாகன சகாள்றக-2019’ றய   முேல்-அறமெெ்ர ் எடப்பாடி  பழனிொமி 

சவளியிடுள்ளார.்  

o அதன் படி,  தமிழகதத்ில் த ோரிகக்ப்படும் மின்ெோர ெோகனங்களுக்கு 100 ெதவீதம் ெரி 

(ஜிஎஸ்டி) விலகக்ு அளிகக்ப்படும் என்று தமிழக  அரசு அறிவிதத்ுள்ளது.  முதல் மின்ெோர 

ெோகனக ்வகோள்டகயின் மூலமோக ரூ.50 ஆயிரம் யகோடிகக்ு முதலீடுகடள ஈரக்்கத ்திடட்ம் 

ெகுகக்ப்படட்ுள்ளது. இநத் முதலீடுகள் மூலமோக 1.5 லடெ்ம் புதி  யெடலெோ ்ப்புகள் 

உருெோகக்ப்படும்.  ெரும் 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் மின்ெோர ெோகனங்களின் வமோதத் 

எண்ணிகட்க 9.8 யகோடி ோக இருகக்ும்.  அடுதத் பதத்ு ஆண்டுகளில்  வென்டன, யகோடெ, 

திருெச்ி, மதுடர, யெலம், திருவநல்யெலி ஆகி  ஆறு மோநகரங்களில் உள்ள அடனதத்ு 

ஆடய்டோகக்ளும் மின்ெோரதத்ில் இ ங்கும் ெடகயில் மோற்றப்படும்.  அடதத ் வதோடரந்த்ு 

அடனதத்ு இடங்களிலும் படிப்படி ோக மின்ெோர ஆடய்டோகக்ள் இ கக்ப்படும். 

o வகோள்டகயில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள அம்ெங்கள்:  

o தமிழகதத்ில் உற்பதத்ி வெ ் ப்படட்ு விற்படன வெ ் ப்படும் மின்ெோர 

ெோகனங்களுகக்ோன மோநில ெரகக்ு மற்றும் யெடெ ெரி 100 ெதவீதம் திருப்பி அளிகக்ப்படும். 

இநத்ெ ்ெலுடக 2030-ஆம் ஆண்டு ெடர நடடமுடறயில் இருகக்ும்.  

o மின்ெோர ெோகனங்கள் உற்பதத்ிகக்ோன முதலீடுகளுகக்ு 15 ெதவீதம் ெடரயிலும், மின்கலம் 

உற்பதத்ிகக்ோன முதலீடுகளுகக்ு 20 ெதவீதம் ெடரயிலும் மூலதன மோனி ம் அளிகக்ப்படும். 

இநத்ெ ்ெலுடக 2025-ஆம் ஆண்டு ெடர வெ ் ப்படும் முதலீடுகளுகக்ுப் வபோருநத்ும். 

o மின்கலன்கள் உற்பதத்ி: அரசு வதோழிற் பூங்கோகக்ளில் மின்ெோர ெோகனங்கள், மின்யனற்று 

உபகரணங்கள், மின்கலன்கள் உற்பதத்ி வெ ்யும் வதோழிற்ெோடலகடள அடமகக் 

முன்ெரும் நிறுெனங்களுகக்ு நிலதத்ின் விடலயில் 20 ெதவீதம் ெடர மோனி மோக 

அளிக்கப்படும். வதன் மோெடட்ங்களில் வெ ் ப்படும் இதத்டக  முதலீடுகளுக்கு நிலதத்ின் 

மதிப்பில் 50 ெதவீதம் மோனி மோக ெழங்கப்படும். இநத்ெ ் ெலுடக 2022-ஆம் ஆண்டு ெடர 

வெ ் ப்படும் முதலீடுகளுகக்ு வபோருநத்ும். 

o மின்ெோர ெோகனங்கள், மின்யனற்று உபகரணங்கள் உற்பதத்ி வெ ்யும் வதோழில் 

நிறுெனங்கள், வதோழிற்ெோடல அடமகக் நிலம் ெோங்கும் யபோது 100 ெதவீதம் முதத்ிடரதத்ோள் 
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கடட்ண விலக்கு அளிகக்ப்படும். இநத்ெ ் ெலுடக 2022-ஆம் ஆண்டு ெடர வெ ் ப்படும் 

முதலீடுகளுகக்ு வபோருநத்ும். மின்ெோர ெோகனங்கள், மின்யனற்று உபகரணங்கள் உற்பதத்ி 

வெ ்யும் வதோழில் நிறுெனங்களுகக்ு 100 ெதவீதம் மின்ெோர ெரி விலக்கு அளிகக்ப்படும். 

o மின்ெோர ெோகனங்கள், மின்கல உற்பதத்ி வெ ்யும் நிறுெனங்கள் மூலமோக அதிக 

யெடலெோ ்ப்புகள் உருெோகக்ுெடத உறுதி வெ ்திட அரசு நடெடிகட்க எடுதத்ுள்ளது. 

மின்ெோர ெோகனங்கள், மின்யனற்று உபகரணங்கள் உற்பதத்ி வெ ்யும் வதோழில் 

நிறுெனங்கள் 2025-ஆம் ஆண்டு ெடர உருெோகக்ும் ஒெ்வெோரு புதி  யெடலெோ ்ப்புக்கும், 

நிறுெனங்களின் பங்களிப்போகெ ்வெலுதத்ி  வதோழிலோளர ்யெமநல நிதிகக்ு ஈடோன வதோடக 

மோனி மோக ெழங்கப்படும். 

o மின்ெோர ெோகனங்களுகக்ோன உதிரி போகங்கள், மின்யனற்று உபகரணங்கள் உற்பதத்ியில் 

ஈடுபடும் சிறு, குறு மற்றும் நடுதத்ரத ் வதோழில் நிறுெனங்களுக்கு இப்யபோது மூலதன 

மோனி  திடட்ம் வெ ல்படுதத்ப்படுகிறது. இநத்த ் திடட்தத்ின் கீழ் நிரண்யிகக்ப்படட்ுள்ள 

தகுதி ெரம்டப விட 20 ெதவீதம் கூடுதல் மூலதன மோனி ம் அளிக்கப்படும். 

 வக்பு வாரியே்றே நிரவ்கிக்க ேனி அதிகாரியாக நிதிே்துறற முேன்றமெ ் செயலாளர ்

(செலவினம்) எம்.ஏ.சிே்திக்றக நி மிதத்ு தமிழக அரசு உதத்ரவிடட்ுள்ளது.   

 கீழடி கிராம அகழ்வாராய்ெச்ி குறிே்து  ’கீழடி’ என்ற நூறல அடமெெ்ர ்மோஃபோ போண்டி ரோென் 

வெளியிடட்ுள்ளோர.்     

 ஆராய்ெச்ிக் கடட்ுறரகறள சவளியிடுவதில் இந்திய அளவில் சபங்களூரு இந்திய அறிவியல் 

கழகே்துக்கு (ஐஐஎஸ்சி) அடுே்ேபடியாக இரண்டாமிடே்தில்  தவலூர ்விஐடி உள்ளது.  

o கூ.ேக. :  மதத்ி  அரசின் யமம்படட் கல்வி நிறுெனத ்திடட்தத்ின் கீழ் இநத்ி  அளவில் 10 

தனி ோர ் கல்வி நிறுெனங்களில் ஒன்றோக யெலூர ்விஐடி-யும் யதரவ்ு வெ ் ப்படட்ுள்ளது. 

இதன் மூலம், ஆரோ ்ெச்ி யமம்போடட்ுக்கு நிதி வபறுெதில் சுதநத்ிரம், மதத்ி  அரசின் 

அனுமதி இன்றி வெளிநோடட்ு கல்வி நிறுெனங்களுடன் புரிநத்ுணரவ்ு ஒப்பநத்ம், ஆசிரி ர-்

மோணெர ்பரிமோற்ற நடெடிகட்ககள், புதி  படிப்புகள் அறிமுகம் வெ ்ெதில் சுதநத்ிரம் என  

பல்யெறு பலன்கள் விஐடி-க்கு கிடடதத்ுள்ளன. 

 ேமிழகே்தில் முேல்கடட்மாக சென்றன, தவலூர,்திருவண்ணாமறல, காஞ்சிபுரம், 

திருவள்ளூர ் ஆகிய 5 மாவடட்ங்களில்  மாணவர ் காவல் பறட சோடங்கி வெ ல்படுதத் 

நடெடிகட்க எடுக்கப்படட்ுள்ளது.  

 ேஞ்ொவூரில் இந்திய உணவு பேன சோழில்நுடப்க் கழகமும் (ஐ.ஐ.எப்.பி.டி.),  திருெச்ி 

ோயனூரிலுள்ள  தேசிய வாறழ ஆராய்ெச்ி நிறலயமும் (என்.ஆர.்சி.பி.) 17-9-2019 அன்று 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் செய்து சகாண்டன. இநத் ஒப்பநத்தத்ின் மூலம் ெோடழயிலிருநத்ு 

ஊடட்ெெ்தத்ு நிடறநத் உணவு வபோருள்கள் த ோரிதத்ல், மகக்கக்ூடி  பிளோஸ்டிக,் உண்ணகக்ூடி  

யபகக்ிங் வபோருள்கடள உருெோக்குதல்,  ெோடழட  நீண்ட நோள் போதுகோகக் மற்றும் பழுகக்ும் 

கோலதட்த அதிகப்படுதத்ுெதற்கோன நோயனோ  வதோழில்நுடப்தத்ிலோன வென்ெோரக்டள 

உருெோகக்ுதல் யபோன்ற ஆரோ ்ெச்ிகள் யமற்வகோள்ளப்பட உள்ளன.  யமலும், ெோடழப்பூ, தண்டு 

மற்றும் பழங்களில் இருநத்ு மதிப்புக ்கூடட்ுப் வபோருள்கள் உருெோகக்ப்படவுள்ளன. 
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 சென்றன ெரவ்தேெ இறளஞர ் திருவிழா செப்டம்பர ் 1-ஆம் தேதி  முேல் செப்டம்பர ் 15-ஆம் 

தேதி வறர நறடசபற்றது. இடளஞர ்யமம்போடட்ு கூடட்டமப்பு  இதடன நடதத்ி து.  

 ேமிழகே்தில் 5, 8-ஆம்  வகுப்புகளுக்கும் சபாதுே் தேரவ்ு: தமிழகதத்ில் மோநிலப் போடத ்

திடட்தட்தப் பின்பற்றி ெரும் அடனதத்ுப் பள்ளிகளிலும்  நிகழோண்டு (2019-2020) முதல்  5 மற்றும் 8-

ஆம் ெகுப்பு மோணெரக்ளுக்கும் வபோதுத ்யதரவ்ு நடதத்ப்படும் என தமிழக அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

 ெரவ்தேெ உயிரியல் பூங்காக்கள் மற்றும் மீனகங்கள் ெங்கே்தில் (World Association of Zoos and 

Aquariums)  வண்டலூர ் அறிஞர ் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவுக்கு உறுப்பினர ் அங்கீகாரம் 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. இதன் மூலம் இப்பூங்கோடெ உலகளவில் சிறநத் தனி தளமோக 

உருெோகக்வும், உலவகங்கிலும் உள்ள ெனஉயிரினங்கள் பற்றி  திறடம மற்றும் 

நிபுணதத்ுெதட்த ஈரக்க்வும், இப்பூங்கோெோல் iucn, cites, cbd, ramsar, cms யபோன்ற ெரெ்யதெ 

அடமப்புகளுடன் வதோடரப்ு வகோள்ளவும் முடியும். 

o கூ.ேக :  1935 ஆம் ஆண்டில் நிறுெப்படட் ெரெ்யதெ உயிரி ல் பூங்கோகக்ள் மற்றும் 

மீனகங்கள் அடமப்பின் தடலடமயிடம் சுவிடெ்ரல்ோநத்ிலுள்ள வபரன்் நகரில் உள்ளது.  

 உலக ேமிழ் கவிஞரக்ள் மாநாடு  21-22 வெப்டம்பர ் 2019 தினங்களில் கம்யபோடி ோ நோடட்ில் 

நடடவபறவுள்ளது.  இம்மோநோடட்ில், திருகக்ுறள் வமோழி வப ரக் ் கப்படட்ு கம்யபோடி ோ நோடட்ின் 

யகமர ்வமோழியில் வெளியிடப்பட உள்ளது. 

 ெரவ்தேெ சுகாோர - சோழில்நுடப் மாநாடு   27-28 வெப்டம்பர ்2019 தினங்களில் வென்டன ஐ.ஐ.டி. 

ெளோகதத்ில் நடடவபறுகிறது.  

 ஸ்ரீவில்லிபுே்தூர ் பால்தகாவாவுக்கு 10 செப்டம்பர ் 2019 அன்று புவிொர ் குறியீடு 

ெழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 'காவிரி கூக்குரல்'  :  வதன்னிநத்ி ோவின் உயிரந்ோடி ோன கோவிரி நதிகக்ு புதத்ுயிரூடட்வும் அடத 

ெோரந்த்ுள்ள விெெோயிகளின் ெோழ்ெோதோரதட்த யமம்படுதத்வும்    கோவிரி கூகக்ுரல் என்ற 

இ கக்தட்த ஈஷோ அறகக்டட்டள நிறுெனர ்ெதக்ுரு வதோடங்கியுள்ளோர.்   இநத் இ கக்தத்ின் ஒரு 

பகுதி ோக  ஆன்மிக குரு ெகக்ி ெோசுயதெ்   3,500 கி.மீ தூரம்  யமோடட்ோர ் டெகக்ிள் யபரணி  

யமற்வகோண்டுள்ளோர.்  இெ்வி கக்ம் மூலம் தமிழ்நோடு மற்றும் கரந்ோடகோவில் கோவிரி ெடிநிலப் 

பகுதிகளில்  அடமநத்ுள்ள விெெோ  நிலங்களில் அடுதத் 12 ஆண்டுகளில் 242 யகோடி மரங்கள் நட 

இலக்கு நிரண்யிகக்ப்படட்ுள்ளது. 

 சென்றன உயரநீ்திமன்ற ேறலறம நீதிபதி ேகில் ரமாணி ராஜினாமா செய்ோர.் அெர ்தனது 

ரோஜினோமோ கடிததட்த குடி ரசுத ் தடலெர ் ரோம்நோத ் யகோவிநத்த்ுக்கு அனுப்பி டெதத்ுள்ளோர.்  

ெமீபதத்ில், வென்டன உ ரநீ்திமன்ற தடலடம நீதிபதி வி.யக.தகில் ரமோணிட , யமகோல  மோநில 

உ ரநீ்திமன்ற தடலடம நீதிபதி ோகவும், யமகோல  மோநில உ ரநீ்திமன்றதத்ின் தடலடம 

நீதிபதி ோன ஏ.யக.மிடட்டல வென்டன உ ரநீ்திமன்ற தடலடம நீதிபதி ோக நி மிதத்ும் 

உெெ்நீதிமன்ற மூதத் நீதிபதிகள் அடங்கி  குழு மதத்ி  அரசுகக்ுப் பரிநத்ுடர 

வெ ்தடததவ்தோடரந்த்ு  தகில் ரமோணி இநத் இரோஜினோமோ முடிடெ எடுதத்ுள்ளோர.் 

 ேமிழக அரசின் அரசு வழக்குறரஞராக வி.செயபிரகாஷ் நாராயணன் நி மிகக்ப்படட்ுள்ளோர.்  
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 "நீரும் ஊரும்' திடட்ம் :  நிலதத்டி நீர ்ெளதட்தப் போதுகோகக்ும் விதமோக புதுெய்ெரி அரசு   "நீரும் 

ஊரும்' என்ற புதி  திடட்தட்த உருெோகக்ியுள்ளது.  

 சென்றன ஐதகாரட்ட்ு ேறலறம நீதிபதியாக ெே்தீஷ்கார ் மாநிலே்றே தெரந்்ே நீதிபதி 

ஏ.தக.மிடட்றல நியமிக்க சுப்ரம்ீ தகாரட்ட்ு மூே்ே நீதிபதிகள் குழு பரிந்துறர வெ ்துள்ளது.  

 ேமிழகே்தில் ரூ.2,780 தகாடி முேலீடு செய்ய நியூயாரக்்கில் நடந்ே சோழில் முேலீடட்ாளரக்ள் 

கூடட்ே்தில் முேல்-அறமெெ்ர ் எடப்பாடி பழனிொமி முன்னிறலயில் ஒப்பந்ேம் 

றகசயழுே்ோனது. இதன் மூலம் 20 ஆயிரம் யபருகக்ு யெடல கிடடக்கும். 

 தெலம் ரயில்தவ தகாடட்ே்துக்குள்படட் தெலம், கரூர,் ஈதராடு, திருப்பூர,் தமடட்ுப்பாறளயம் 

ஆகிய 5 ரயில் நிறலயங்கள் ISO:14001:2015  (சுற்றுெச்ூழல் தமலாண்றம திடட்ம்) ேரெெ்ான்றிேழ் 

வபற்றுள்ளன. 

 அசமரிக்காவின் நியூயாரக்் நகரில் யாதும் ஊதர திடட்ே்றே  ேமிழக முேலறமெெ்ர ்எடப்பாடி 

பழனிெெ்ாமி அவரக்ள் 4-9-19 அன்று சோடங்கி றவே்துள்ளார.்  தமிழகதத்ுக்கு வதோழில் 

முதலீடுகடள ஈரக்்கும் ெடகயில் 60 லடெ்ம் ரூபோ ் முதலீடட்ில் இநத் திடட்ம் 

வதோடங்கப்படட்ுள்ளது. இநத் திடட்தத்ின் ஒரு பகுதி ோக வதோழில் யதோழன் என்ற இடண  

அடிப்படடயிலோன குடறதீர ்ெழிமுடறகளும் ஏற்படுதத்ப்படும் என்று வதரிவிகக்ப்படட்ுள்ளது. 

 நாறக நம்பியார ்நகரில் ரூ.34.30 தகாடி செலவில் சிறிய மீன்பிடிே் துறறமுகம் அடமப்பதற்கு 

தமிழக அரசு அரெோடண வெளியிடட்ுள்ளது. 

 தக.என்.பாஷா குழு :   யகோடெயில் உள்ள யுனிெரவ்ெல் டியரடிங் வெோல்யூென்ஸ் பிடரயெட ்

லிமிவடட ் என்ற  தனி ோர ் நிதி நிறுெனம் வபோது மகக்ளிடம் ெசூலிதத் ரூ. 11 யகோடிட  

முதலீடட்ோளரக்ளுக்குத ் திரும்ப ெழங்க ஓ ்வுவபற்ற நீதிபதி யக.என்.போஷோ தடலடமயில் குழு 

அடமதத்ு உ ரநீ்திமன்றம் உதத்ரவிடட்ுள்ளது.  

 ேமிழக அஞ்ெல்துறற ொரப்ில், தபசமன்டஸ்் வங்கியில் ஆோர ் வழி பண பரிவரே்்ேறன 

முறற  03-09-2019 அன்று சோடங்கி றவக்கப்படவுள்ளது.  

o கூ.ேக. : இநத்ி  அஞ்ெல்துடற யபவமன்டஸ்் ெங்கி, பிரதமரோல் கடநத் 2018 ஆம்  ஆண்டு 

வெப்டம்பரில் வதோடங்கி டெகக்ப்படட்து. 

 ஆசியாவின் முேல் ஐந்ோம் ேறலமுறற   சமய்நிகர ்(virtual reality) சோழில்நுடப்ே்துடன் கூடிய 

அதிநவீன ஓடட்ுநர ் பயிற்சி றமயம் சென்றனயில் தராடட்ரி அறமப்பின் மூலம் 

அடமகக்ப்படட்ுள்ளது.  

 கன்னியாகுமரி விதவகானந்ேர ் நிறனவு மண்டபே்தின் சபான் விழா சகாண்டாடட்ே்றே   2 

செப்டம்பர ் 2019 அன்று  குடியரசுே் ேறலவர ் ராம்நாே் தகாவிந்ே் தில்லியில் சோடக்கி 

றவே்ோர.்   கன்னி ோகுமரியில் கடலில் அடமநத்ுள்ள போடறயில் சுெோமி வியெகோனநத்ருக்கு 

நிடனவு மண்டபம் அடமக்கப்படட்ு 1970-ஆம் ஆண்டு வெப். 2-ஆம் யததி நோடட்ுக்கு  

அரப்்பணிகக்ப்படட்து குறிப்பிடதத்கக்து.          
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TNPSC குரூப் 2,2A 2019 New Syllabus Online Test Batch  

      ேமிழ் & English Mediums | Online Exam & PDF Files 

☞   TNPSC  குரூப் 2 முதனிடலத ் யதரவ்ிற்கோன (Preliminary Exam)  புதி  போடதத்ிடட்தட்த குறுகி  

கோலதத்ில் முழுெதுமோக படிதத்ு முடிக்கும் ெடகயில்  வமோதத்ம் 30 யதரவ்ுகள் (ஒெ்வெோரு 

யதரவ்ிலும் 200 வினோகக்ள்). 

☞  படழ  மற்றும் புதி  பள்ளி புதத்கங்களுகக்ு ெமமோன முகக்ி தத்ுெம். 

☞  கோல விர தட்தத ் தவிரப்்பதற்கோக, புதி  மற்றும் படழ  பள்ளி புதத்கங்களில்  

யதரந்வ்தடுகக்ப்படட் தடலப்புகளில் மடட்ும்  (TNPSC குரூப் 2 புதி  போடதத்ிடட்தத்ில் உள்ள 

போடதத்டலப்புகள் மடட்ும்)  யதரவ்ுகள்.  

☞   ஒெ்வெோரு யதரவ்ிலும்  நடப்பு நிகழ்வுகள் மற்றும்  திறனறிவு யதரவ்ுகளும்   

இடம்வபற்றிருகக்ும்.  திறனறிவு யகள்விகளுகக்ோன விளகக்ங்கள் PDF ெடிவில் ெழங்கப்படும .  

☞   ஆன்டலன் யதரவ்ுகடள  உங்கள் ஸ்மோரட் ் ஃயபோன் அல்லது யலப்டோப் / கணிணிட ப் 

ப ன்படுதத்ி பயிற்சி வெ ் லோம். 

☞  அடனதத்ு மோணெரக்ளுக்கும் Online Exam Interface இன் மூலமோக யதரவ்ுகடளப் பயிற்சி 

வெ ்ெதற்கோன User Name மற்றும் Password ெழங்கப்படும். ஒெ்வெோரு யதரவ்ு முடிவிலும் நீங்கள் 

வபற்ற மதிப்வபண்கள் விெரம் மற்றும் வமோதத் வினோகக்டளயும் விடடயுடன் PDF ெடிவில் 

டவுண்யலோட ்வெ ்துவகோள்ளலோம்.  

☞    ஆன்டலன் யதரவ்ிற்வகன கோல ெடர டற எதுவும் கிடட ோது.  Reg. ID. மற்றும் Password மூலம் 

ஆன்டலன் யதரட்ெ நீங்கள் எப்யபோது யெண்டுமோனோலும், எதத்டன முடற 

யெண்டுமோனோலும் பயிற்சி வெ ்து வகோள்ளலோம். 

☞  யதரவ்ுகடள Print எடுதத்ு பயிற்சி வெ ்ெதற்கு ஏதுெோக  Question Paper, Answerkey, Coding Sheet 

ஆகி டெ உங்களுகக்ு Email மூலமோக அனுப்பி டெகக்ப்படும். 

☞   யதரவ்ில் நீங்கள் இடணெதற்கும் எநத் கோலெடர டறயும் இல்டல. இது முழுக்க முழுகக் 

ஆன்டலன் ெழி பயிற்சி என்பதோல், நீங்கள் எப்யபோது யெண்டுமோனோலும் இடணநத்ு 

வகோள்ளலோம். ஆனோல், முதல் யதரவ்ிலிருநய்த அதற்கோன போடப்பகுதிகடள படிதத்ு முடிதத்ு 

விடட்ு யதரவ்ுகடளப் பயிற்சி வெ ்ெது ப னுள்ளதோக இருகக்ும். 

தமலும் விவரங்களுக்கு : 

www.tnpscportal.in | www.portalacademy.in  |  8778799470 

 

  

http://www.tnpscportal.in/
http://www.portalacademy.in/
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இந்தியா    

 5 வது இந்தியா ெரவ்தேெ அறிவியல் திருவிழா (India International Science Festival)  5-8 நவம்பர ் 2019 

தினங்களில்   கல்கதத்ோவில் நடடவபறவுள்ளது.  

 பிரம்தமாஸ் ஏவுகறண தொேறன சவற்றி :   தடர இலக்குகடள துல்லி மோகத ் தோகக்ும் 

பிரம்யமோஸ் சூப்போெ்ோனிக ் ஏவுகடண   30-9-2019 அன்று  ஒடிஸோவின் போலோயெோோ ் மோெடட்ம் 

ெநத்ிப்பூோ ்கடல் பகுதியில் வெற்றிகரமோக பரியெோதிகக்ப்படட்து.    நிலதத்ில் இருநத்ும் கப்பலில் 

இருநத்ும் இநத் ஏவுகடணட ெ ்வெலுதத் முடியும். 290 கி.மீ. வதோடலவு ெடரயுள்ள இலகக்ுகடள 

இநத் ஏவுகடண துல்லி மோகத ்தோக்கெல்லது.   

o கூ.ேக. :  பிரம்யமோஸ் ஏவுகடண ோனது,  இநத்ி ோவின்  இரோணுெ ஆரோ ்ெச்ி மற்றும் 

யமம்போடட்ு நிறுெனம்  (DRDO)  மற்றும் ரஷி ோவின்   NPOM(NPO Mashinostroyeniya) நிறுெனம் 

ஆகி ெற்றின் கூடட்ுத ்த ோரிப்போகும்.  

o உலகின் மிக யெகமோன கப்பல் ஏவுகடண எதிரப்்பு ஏவுகடண ( anti-ship cruise missile) எனும் 

வபருடமட யுடட  பிரம்யமோஸ் ஏவுகடணயின் வப ர,் இநத்ி ோவின்  பிரம்மபுதத்ிரோ 

மற்றும் ரஷி ோவின் யமோஸ்க்ெோ ஆறுகளின் வப ரக்டள இடணதத்ு 

உருெோகக்ப்படட்தோகும்.  

 இந்தியாவின் முேல், ‘காரப்ன் சவளியீடட்ு   கடட்ுப்பாடட்ு வணிக  திடட்ம்’ ( “Emissions Trading 

Scheme (ETS)” )  குெராே் மோநில அரசின்  மோசுகடட்ுப்போடட்ு ெோரி தத்ினோல் 

அறிமுகப்படுதத்ப்படட்ுள்ளது.  

 ’பாதுகாம்மா’ (Bathukamma) என்ற சபயரில்  மலர ் திருவிழா வதலுங்கோனோ மோநிலதத்ில்  28-9-2019 

முதல் 6-10-2019 ெடரயிலோன 9 தினங்களுகக்ு நடடவபற்றது.  

 உலகே்ேரே்துடன் இந்தியாவில் கடட்ப்படட் ஐ.என்.எஸ். காந்தேரி நீரம்ூழ்கி தபாரக்்கப்பல் 

கடற்பறடயில் தெரக்்கப்படட்து.‘ஸ்கோரப்ி ன்’ ெடக நீரம்ூழ்கி கப்பல்கள் உலகதத்ரம் 

ெோ ்நத்டெ ோக கருதப்படுகிறது. இநத்ி ோவில் இநத் ெடக நீரம்ூழ்கி கப்பல்கள் ‘கல்ெோரி’ என்று 

அடழகக்ப்படுகிறது. 2005-ம் ஆண்டு பிரோன்ஸ் நோடட்ு ஒதத்ுடழப்புடன் 6 கல்ெோரி ெடக நீரம்ூழ்கி 

யபோரக்க்ப்பல்கடள உள்நோடட்ில் கடட் ஒப்பநத்ம் வெ ் ப்படட்து. அதன்படி ஐ.என்.எஸ். கல்ெோரி 

என்ற முதல் நீரம்ூழ்கி யபோரக்க்ப்படல பிரதமர ் யமோடி கடநத் 2017-ம் ஆண்டு கடற்படடயில் 

இடணதத்ோர.் 2-ெது கல்ெோரி ெடக நீரம்ூழ்கி கப்பலின் வப ர ் ஐ.என்.எஸ். கோநய்தரி. மும்டப 

மெ்கோெ் கப்பல் கடட்ும் தளதத்ில், இநத் கப்பல் கடட்ப்படட்து. உலகின் மிகெச்ிறநத் நீரம்ூழ்கி 

யபோரக் ்கப்பலோன இதன் எடட 1,615 டன் ஆகும். 221 அடி நீளமும், 40 அடி உ ரமும் வகோண்டது. 

o யபடட்ரியிலும், டீெலிலும் இ ங்கும் இநத் யபோரக்க்ப்பல் கடலுகக்ு அடியில் மணிகக்ு 37 

கியலோ மீடட்ர ் (20 கடல் டமல்) யெகதத்ிலும், கடல் யமற்பரப்பில் 20 கியலோ மீடட்ர ் (11 கடல் 

டமல்) யெகதத்ிலும் இ ங்க கூடி து. இநத் நீரம்ூழ்கி கப்பல் கடலுக்குள் இருநத்படியும், 

கடலின் யமற்பரப்புகக்ு ெநத்ும் எதிரிகளின் கப்பல்கடள ஏவுகடணட  வீசி தோகக்ும் திறன் 

வகோண்டது. எதிரி கப்பல்களின் கண்ணுகக்ு புலப்படோமல் தோக்கும் ெல்லடம வகோண்டது. 

 'ஹிக்கா புயல்’ (Cyclonic Storm ‘HIKAA’) 23-9-2019 அன்று ெடகிழகக்ு மோநிலங்கள் ெழி ோக கடநத்ு   

அரபிக்கடலில் பலமிழநத்து. 
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 2019 முேல் 2029  வறரயிலான பே்ோண்டுகளுக்கு   கிராமப்புற தூய்றமே் திடட்ே்றே (10 Year 

Rural Sanitation Strategy (2019-2029))  மே்திய ெல் ெக்தி அறமெெ்ரகே்தின் கீழுள்ள    குடி நீர ்மற்றும் 

துப்புரவுே் துறற சவளியிடட்ுள்ளது.  இதடன ெல்ெக்தி அடமெெ்ர ் கயெநத்ிர சிங் யெகோெோத ்

(Gajendra Singh Shekhawat)  27-9-2019 அன்று  புது தில்லியில் வெளியிடட்ுள்ளோர.்  

 7 வது உலக இந்து சபாருளாோர மன்றம் 2019 (World Hindu Economic Forum)   27-29 வெப்டம்பர ் 2019 

தினங்களில்  ‘ெளமோன ெமுதோ ம்  ெலிடம ோன ெமுதோ ம்’ (Prosperous Society: Stronger Society) எனும் 

டம கக்ருதத்ில்  மும்டபயில் நடடவபற்றது.  

 ெம்மு-காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்ேஸ்து அளிே்து வந்ே அரெறமப்புெ ் ெடட்ே்தின் 370-ஆவது 

பிரிவு ரே்து செய்யப்படட்ேற்கு எதிரான மனுக்கறள விொரிக்க 5 நீதிபதிகள் சகாண்ட 

அரசியல் ொென அமரற்வ உெெ்நீதிமன்றம் 28-9-2019 அன்று அறமே்ேது. இநத் மனுகக்ள் மீது 

ெரும் 1-10-2019-ஆம் யததி முதல் விெோரடண நடடவபறவிருகக்ிறது. நீதிபதி என்.வி.ரமணோ 

தடலடமயிலோன அரசி ல் ெோென அமரவ்ில், நீதிபதிகள் எஸ்.யக.வகௌல், ஆர.்சுபோஷ் வரடட்ி, 

பி.ஆர.்கெோ ், சூர ்கோநத் ்ஆகிய ோர ்இடம்வபற்றுள்ளனர.் 

 மஹாராஷ்டிர மாநில ெடட்மன்ற தேரே்லுக்கான நல்சலண்ண தூதுவராக மாதுரி தீக்ஷிே் 

நி மிகக்ப்படட்ுள்ளோர.்  

 5 வது இந்தியா ெரவ்தேெ அறிவியல் திருவிழா 5-8 நெம்பர ்2019  தினங்களில் கல்கதத்ோவில் “RISEN 

India – Research, Innovation, and Science Empowering the Nation” என்ற டம கக்ருதத்ில் நடடவபறுகிறது.  

 ‘Industry 4.0’ என்ற வப ரில்   இநத்ி ோவில் நோன்கோெது வதோழில்புரடச்ிட  அறிமுகப்படுதத்ிடும் 

யநோகக்ிலோன யெோதடன திடட்ம்  ஐ.ஐ.டி, கோன்பூரினோல்    உதத்ரப்பிரயதெதத்ிலுள்ள ரோ ்பயரலி 

நவீன யகோெ ்த ோரிப்போடலயில் (Modern Coach Factory (MCF))  வெ ல்படுதத்ப்படட்ுள்ளது.  

 ’ஆதி மயகோதெ்ெ் 2019’ ( “Aadi Mahotsav 2019”) எனப்படும் யதசி  மடலெோழின திருவிழோ 28-9-2019 அன்று  

உதத்ரப்பிரயதெ மோநிலம் வநோ ்டோவில் வதோடங்கி து.  

 ’ெரவ்தேெ முடற்ட கமிஷனின்’ (International Egg Commission) ேறலவராகும் முேல்  ஆசியர ் எனும் 

சபருறமறய இந்தியாவின் சுதரஸ் சிே்தூரி (Suresh Chitturi)  வபற்றுள்ளோர.்  

 நீலகிரி தபாரக்்கப்பல் நாடட்ுக்கு அரப்்பணிப்பு :  மதத்ி  போதுகோப்புத ் துடற அடமெெ்ர ் 

ரோெ்நோத ்சிங்  நீலகிரி யபோரக்க்ப்படல மும்டபயில்  28-09-2019 அன்று நோடட்ுக்கு அரப்்பணிதத்ோர.் 

2650 டன் எடட வகோண்ட இநத் யபோரக்க்ப்பல்  திடட்ம் 17ஏ இன் மூலம் த ோரோன முதல் கப்பலோகும்.  

 காந்தேரி நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் இந்திய கடற்பறடயில் 28-9-19 -ஆம் தேதி இறணக்கப்படட்து.  

கோநய்தரி நீரம்ூழ்கிக ் கப்பலில் நீருகக்ுள் வெலுதத்ும் ஏவுகடணகளும், நீருகக்ுள் இருநத்ு நீருகக்ு 

வெளிய  உள்ள இலகக்ுகடளத ்தோகக்ும் ஏவுகடணகளும் உள்ளன.  

o இநத்ி  கடற்படடயில் இடம் வபறும் இரண்டோெது ஸ்கோரப்ீ ன் ெடக நீரம்ூழ்கிக ்கப்பல் 

இதுெோகும். முன்னதோக, கடநத் 2017-ஆம் முதல் பிரதமர ்நயரநத்ிர யமோடி, ஐஎன்எஸ் கல்ெோரி 

என்ற வப ரிலோன முதல் ஸ்கோரப்்பீ ன் ெடக கப்படல கடற்படடயிடம் ஒப்படடதத்ோர ்

என்பது நிடனவுகூரதத்கக்து. 

o கடநத் 2005-ஆம் ஆண்டு பிரோன்ஸுடன் யமற்வகோள்ளப்படட் ஒப்பநத்ப்படி அநந்ோடட்ு 

வதோழில்நுடப்தத்ுடன் மும்டபயில் 6 நீரம்ூழ்கிக ் கப்பல்கடள கடட்டமகக் முடிவு 
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வெ ் ப்படட்து. இதில் பல்யெறு தோமதங்களுக்குப் பிறகு முதல் நீரம்ூழ்கிக ் கப்பலோன 

கல்ெோரி கடநத் 2017-ஆம் ஆண்டு கடற்படடயில் இடணகக்ப்படட்து. இப்யபோது 2-ஆெது 

கப்பல் இடணகக்ப்பட இருகக்ிறது. அடுதத் ஆண்டுகக்ுள் அடனதத்ு கப்பல்களும் கடட்ி 

முடிகக்ப்படட்ு விடும். இப்யபோது இதத்ிடட்தத்ின் மதிப்பு ரூ.25,000 யகோடி ோகும். 

 இந்தியாவின் முேல் மனிே உடல் ஸ்தகனர ் உள்ளிடட் சபரும்பாலான நவீன வெதிகள் 

அகரே்லாவில் உள்ள மகாராெ் வீர ்விக்ரம் விமான நிறலயே்தில் ெரவிருகக்ிறது. 

 ’கலாம் அறிவியல் மற்றூம் சோழில்நுடப் றமயே்றே’ (Kalam Center for Science and Technology (KCST)) 

ெம்மு காஷ்மீர ் மே்திய பல்கறலக்கழகே்தில் அடமப்பதற்கோக    இரோணுெ ஆரோ ்ெச்ி 

நிறுெனம் (DRDO) மற்றும்  ெம்மு கோஷ்மீர ்  மதத்ி  பல்கடலகக்ழகம் இடடய  புரிநத்ுணரவ்ு 

ஒப்பநத்ம் 26-9-19 அன்று வெ ்துவகோள்ளப்படட்து.  

o கூ.தக. :   1958 ஆம் ஆண்டு வதோடங்கப்படட் DRDO (Defence Research and Development Organisation)  இன் 

தற்யபோடத  தடலெர ்- G. ெதீஷ் வரடட்ி (Dr G. Satheesh Reddy) 

 உணவு மற்றும் தவளாண்றம நிறுவனம் மற்றும்  உலக சுகாோர அறமப்பின்  

ஆசியாவிற்கான ஒே்துறழப்பு குழுவின் கூடுறக 2019 (Food and Agriculture Organisation (FAO) and World 

Health Organisation (WHO) Coordinating Committee of Asia for 2019)   யகோெோவின்  போனோஜி நகரில் 23-27 வெப்டம்பர ்

2019 தினங்களில் நடடவபற்றது.   

 உலக டிஜிடட்ல் தபாடட்ி ேர வரிறெ 2019  (World Digital Competitiveness Rankings 2019) ல் இந்தியா 44 

வது இடே்றேப் சபற்றுள்ளது.  வென்ற ஆண்டில் (2018) 48 ெது இடதத்ிலிருநத்து குறிப்பிடதத்கக்து. 

இப்படட்ி லில் முதல் மூன்று இடங்கடள முடறய   அவமரிகக்ோ, சிங்கப்பூர ் மற்றும் சுவீடன் 

நோடுகள் வபற்றுள்ளன.  

 இந்திய பணக்காரரக்ள் படட்ியல்: சோடரந்்து 8-ஆவது ஆண்டாக முதகஷ் அம்பானி 

முேலிடே்தில் உள்ளார.்  ஐஐஎஃப்எல் வெல்த ்மற்றும் ஹுருன் இநத்ி ோ இடணநத்ு வெளியிடட் 

இநத்ி ப் பணகக்ோரரக்ளின் படட்ி லில்,   முயகஷ் அம்போனி முதலிடதத்ில் உள்ளோர.் ரூ. 1.86 லடெ்ம் 

யகோடி வெோதத்ு மதிப்புடன் எஸ்.பி. ஹிநத்ுெோ ெயகோதரரக்ள் இரண்டோம் இடதட்தப் பிடிதத்ுள்ளனர.் 

ரூ. 1.17 லடெ்ம் யகோடி வெோதத்ு மதிப்புடன் விப்யரோ நிறுெனர ்அஸிம் பியரம்ஜி மூன்றோம் இடதட்தப் 

வபற்றுள்ளோர.் அதற்கு அடுதத்படி ோக, ஆரவ்ெலோரம்ிடட்ல் நிறுெனதத்ின் சிஇஓ லடச்ுமி மிடட்ல், ரூ. 

1.07 லடெ்ம் யகோடி வெோதத்ு மதிப்புடன் 4 ஆெது இடதத்ிலும், ரூ. 94 ஆயிரதத்ு 500 யகோடி வெோதத்ு யகோடி 

மதிப்புடன் வகளதம் அதோனி 5 ஆெது இடதத்ிலும் உள்ளனர.்  

 'வராஹ'  (Indian Coast Guard Ship (ICGS) Varaha) என்று சபயரிடப்படட்ுள்ள புதிய தராந்து கப்பல் 

சென்றனயில் நாடட்ிற்கு அற்பணிக்கப்படட்ுள்ளது. வென்டனட  அடுதத் கோடட்ுப்பள்ளியில் 

அடமநத்ுள்ள  எல் அன்ட ்டி தனி ோர ்கப்பல் கடட்ும் தளதத்ில் இநத் கப்பல்  த ோரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

o கூ.தக. :   போதுகோப்பு அடமெெ்கமும், எல் அன்ட ் டி நிறுெனமும்  ஏழு அதிநவீன யரோநத்ு 

கப்பல்கடளத ்  த ோரிப்பதற்கோன ஒப்பநத்தட்த கடநத் 2015-ஆம் ஆண்டு  யமற்வகோண்டன.   

இதில்  "விகர்ம்', "வீரோ', "விெ ோ' எனப் வப ரிடப்படட் மூன்று யரோநத்ு கப்பல்கள்  

ஏற்வகனயெ கடட்ப்படட்ு கடயலோரக ்கோெல் பணியில் இடணகக்ப்படட்ு யரோநத்ு பணியில் 
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ஈடுபடட்ு ெருகின்றன.   தற்யபோது ‘ெரோஹ’ யரோநத்ுக்கப்பல் இநத்ி  கடற்படடயிடம் 

ஒப்படடகக்ப்படட்ுள்ளது குறிப்பிடதத்கக்து.  

 NMITLI  - New Millennium Indian Technology Leadership Initiative  (அறிவி ல் மற்றும் வதோழில்துடற ஆரோ ்ெச்ி 

கவுண்சிலினோல் (Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)) வெ ல்படுதத்ப்படும் திடட்ம்)  

 முே்ேலாக் முறறயினால் பாதிக்கப்படட்  சபண்களுக்கு  ஆண்டிற்கு ரூ.6000 நிதியுேவி 

வழங்கும் திடட்ே்றே உதத்ரப்பிரயதெ மோநிலம் அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது.  

 இந்தியாவின் மரபுொரா மின் உற்பே்திறய 4 லடெ்ம் சமகாவாட ் அளவுக்கு உயரே்்துதவாம் 

என்று உலக பருவநிறல மாநாடட்ில் பிரேமர ் தமாடி அறிவிே்துள்ளார.் அவமரிகக்ோவின் 

நியூ ோரக் ் நகரில்  ஐகக்ி  நோடுகள் அடெயின் 74ெது வபோதுகக்ூடட்தத்ின் ஒரு பகுதி ோக 

நடடவபற்ற  உலக பருெநிடல மோநோடட்ில் பிரதமர ்நயரநத்ிர யமோடி கலநத்ுவகோண்டு யபசி  யபோது 

இநத் அறிவிப்டப வெளியிடட்ுள்ளோர.் 

o பிரதமர ் நயரநத்ிர யமோடி 2019 ஆம் ஆண்டு சுதநத்ிர தின உடரயின்யபோது, “போரிஸ் 

பருெநிடல மோநோடட்ு ஒப்பநத்ப்படி இநத்ி ோ 1.75 லடெ்ம் வமகோெோட ்அளவுகக்ு மரபுெோரோ 

மின்ெோரதட்த உற்பதத்ி வெ ்யும்” என்று கூறியிருநத்ோர.் ஆனோல் இப்யபோது அதடன 

இரண்டு மடங்குக்கு யமல் உ ரத்த்ி அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

 அரசு மருே்துவ கல்லூரிகளில் படிே்து படட்ம் சபறுதவார ் கிராமங்களில் 2 வருடங்கள் 

பணிபுரிய தவண்டும் என உே்ேர பிரதேெ அரசு உதத்ரவிடட்ுள்ளது.  

 இந்தியாவின் மிகப்சபரிய சூரிய ெக்தி பூங்கா   ரூ.25000 தகாடி செலவில்  குெராே்தில்  ‘NTPC Ltd - 

National Thermal Power Corporation Limited’’ நிறுெனதத்ினோல்  அடமகக்ப்படவுள்ளதோக 

அறிவிகக்ப்படட்ுள்ளது. 2024 ல் ப ன்போடட்ிற்கு ெரவுள்ள  இதன் உற்பதத்ி திறன் 5 ஜிகோ ெோடட்ோக 

இருகக்ும் என அறிவிகக்ப்படட்ுள்ளது.  

o கூ.தக. :  2022 ஆம் ஆண்டிற்குள் 175 ஜிகோ ெோட ்சூரி  மின்ெகத்ி உற்பதத்ி வெ ்  யெண்டும் 

என பிரதமர ்யமோடி அெரக்ள் இலக்கு நர்ிணயிதத்ுள்ளது குறிப்பிடதத்கக்து.  

 ’கிஷான் மன் ேன் தயாெனா’ (Kisan Man Dhan Yojana) என்ற வப ரிலோன விெெோயிகளுக்கோன 

ஓ ்வூதி த ் திடட்தட்தப் பிரதமர ் நயரநத்ிர யமோடி அெரக்ள் 12 வெப்டம்பர ் 2019 அன்று  

 ெோரக்க்ண்ட ்மோநிலம் ரோஞ்சியில் வதோடகக்ி டெதத்ோர.்  

o 60 ெ டத எடட்ி  ஐநத்ு யகோடி சிறு, குறு விெெோயிகளுக்கு மோதநய்தோறும் குடறநத்படெ்ம் 

ரூ.3,000 ஓ ்வூதி ம் ெழங்குெதன் மூலம், அெரக்ளின் ெோழ்கட்கட  இநத்த ் திடட்ம் 

போதுகோகக்ும். 

o அடுதத் 3 ஆண்டுகளுகக்ு இநத்த ்திடட்தத்ிற்கு ரூ.10,774 யகோடி ஒதுகக்ப்படட்ுள்ளது.  

o தற்யபோது 18 ெ துக்கும், 40 ெ துக்கும் இடடப்படட் அடனதத்ு சிறு, குறு விெெோயிகளும் 

இநத்த ்திடட்தத்ிற்கு விண்ணப்பிகக்லோம்.    

o விெெோயிகளின் மோதோநத்ர பங்களிப்டப பிஎம் – கிெோன் தெடணத ் வதோடக அல்லது 

வபோதுெ ்யெடெ டம ங்கள் மூலம் வெலுதத்லோம். 

 'டிஜிடட்ல்  பணப்பரிமாற்ற பிரெெ்ாரம்’ (‘Digital Payment Abhiyan’) எனப்படும் யதசி  அளவிலோன  

பரப்புடரட   ‘நோஸ்கோம்’ (National Association of Software and Services Company’s (NASSCOM)) , Data Security Council of 



 
 

Portal Academy                                                          mail@tnpscportal.in                                   Page 15 

 

www.tnpscportal.in      நடப்பு நிகழ்வுகள்  செப்டம்பர ்2019 

India (DSCI), Google India நிறுெனம் மற்றும் மதத்ி   மின்னணு மற்றும் தகெல் வதோழில்நுடப் 

அடமெெ்கம் ஆகி டெ இடணநத்ு 19 வெப்டம்பர ்2019 அன்று வதோடங்கியுள்ளன.  

o இநத்ி, ஆங்கிலம், தமிழ், வதலுங்கு, கரந்ோடகோ, வபங்கோலி மற்றும் மரோதத்ோ  ஆகி  7 

வமோழிகளில் வதோடங்கப்படட்ுள்ள இநத் பரப்புடரயின் முகக்ி  யநோகக்ம்,  வபோது 

மகக்ளிடடய  டிஜிடட்ல் பணப்பரிமோற்றதத்ின் போதுகோப்பு மற்றும் முக்கி தத்ுெதட்த  

பரப்புெதோகும்.  

 இந்தியாவில் திறந்ேசவளிக் கறழப்பறறகள்  2000-2017 ஆண்டுகளுக்கு இறடப்படட் 

காலக்கடட்ே்தில் 47% குறறந்துள்ளோக இநத்ி ோ,  உலக சுகோதோர நிறுெனம் - யுனிவெஃப் 

அடமப்புகளின் கூடட்றிகட்கயில் (WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) report 2019) 

வதரிவிகக்ப்படட்ுள்ளது.  

 'செயற்றக நுண்ணறிவு சோழில்நுடப்ம்’  (Artificial Intelligence (AI)) குறிதத்ு யதசி  அளவில் 

அடனதத்ு பயிற்சி ோளரக்ளுகக்ும்  பயிற்சி ெழங்குெதற்கோக மதத்ி  திறன் யமம்போடு மற்றும் 

வதோழில்முடனவு அடமெெ்கம் மற்றும் ஐ.பி.எம். (IBM -International Business Machines Corporation) நிறுெனம் 

இடடய  18-9-19 அன்று புரிநத்ுணரவ்ு ஒப்பநத்ம் வெ ்துவகோள்ளப்படட்து.  

 இந்தியாவில் குழந்றேகளில் ஊடட்ெெ்ே்து குறறபாடு,  கடந்ே 4 வருடங்களில் 38% லிருந்து 34% 

ஆக குறறந்துள்ளோக யுனிசெஃப் அறமப்பின்  அறிக்றகயில்   வதரிவிகக்ப்படட்ுள்ளது.  

 ’தூய்றம இந்தியா உலகப் பல்கறலக்கழகம்” (Swachh Bharat World University)  மகாராஷ்டிராவின் 

வாரே்ா மாவடட்ே்தில் அடமகக்ப்படவுள்ளதோக அம்மோநில அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. மகோதம்ோ 

கோநத்ி டிகளின் 150 ெது பிறநத் தினதட்தவ ோடட்ி  தூ ்டம பற்றி  ஆரோ ்ெச்ிகளுக்கோக 

இநந்ிறுெனதட்த அடமகக்  மகோரோஷ்டிர அரசு முடிவெடுதத்ுள்ளது.  

 2020 ஆம் ஆண்றட செயற்றக நுண்ணறிவு ஆண்டாக (Artificial Intelligence(AI) year) சேலுங்கானா 

மோநிலம் அறிவிதத்ுள்ளது.  

 முேலாவது, ெரவ்தேெ தபணே்ேக்க கல்வி மாநாடு 2019 (International Conference on Sustainability Education 

2019)  9-10 வெப்டம்பர ்2019 தினங்களில்     புது தில்லியில் நடடவபற்றது.  

 இந்தியாவின் முேல் மே்திய தபாலீஸ் பல்கறலக்கழகம் (Central Police University) உதத்ரப்பிரயதெ 

மோநிலதத்ின்  கியரடட்ர ்வநோ ்டோவில் அடமகக்ப்படவுள்ளது.  

 இந்தியாவின்  முேல்  ‘தேசிய நுண்ணுயிர ் தநாய்கள் எதிரப்்பு றமயம்’ (National Antimicrobial 

Resistance Hub)    கல்கதத்ோவில்   இநத்ி  மருதத்ுெ ஆரோ ்ெச்ி கவுண்சில்  (Indian Council of Medical Research 

(ICMR)) மூலம் அடமகக்ப்படட்ுள்ளது.  

 5 வது, ெரவ்தேெ இராமாயணா திருவிழா (International Ramayana Festival)  17-19 வெப்டம்பர ் 2019 

தினங்களில் இநத்ி  கலோெெ்ோர வதோடரப்ுகள் கவுண்சிலின்  (Indian Council for Cultural Relations(ICCR))  புது 

தில்லியில் நடடவபற்றது.  இயத யபோன்ற திருவிழோ 20-22 வெப்டம்பர ்2019 தினங்களில்  மகோரோஷ்டிர 

மோநிலம் பூயனவிலும்  நடடவபற்றது குறிப்பிடதத்கக்து.  

 சபாது இடங்களில் (ெடட்ே்திற்கு புறம்பான ஆக்கிரமிப்புகறள அகற்றுவேற்கான)  திருே்ே 

மதொோ, 2019 (Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Amendment Bill, 2019)  16 வெப்டம்பர ்2019 முதல் 
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அமலுகக்ு ெநத்ுள்ளது. இநத் மயெோதோ,  வபோது இடங்களில் (ெடட்தத்ிற்கு புறம்போன 

ஆகக்ிரமிப்புகடள அகற்றுெதற்கோன)  ெடட்ம் 1971 ல் திருதத்ங்கடள யமற்வகோண்டுள்ளது.  

 சவளிநாடட்ு பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுறற) ெடட்ம் 2011 ( Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA), 2011) -

ல் மே்திய அரசு திருே்ேம்  தமற்சகாண்டுள்ளது. இதன் படி,  ரூ. 1 இலடெ்ம் ெடரயில் 

வெளிநோடட்ிலிருநத்ு நன்வகோடட ோகப் வபறும் தனி நபரக்ள் அரசிடம்  வதரிவிகக்த ்

யதடெயில்டல என அறிவிகக்ப்படட்ுள்ளது.  

 ’தேசிய தூய நிலக்கரி ஆராய்ெச்ி மற்றும் தமம்பாடு றமயம்’ (National Centre for Clean Coal Research and 

Development (NCCCR&D) )  வபங்களூருவிலுள்ள இநத்ி  அறிவி ல் நிறுெனதத்ில் (Indian Institute of Science 

(IISc))  மதத்ி   அறிவி ல் வதோழில்நுடப் அடமெெ்கதத்ோல் வதோடங்கப்படட்ுள்ளது.  

 ’அஸ்திரா’ (Astra) என்று வப ரிடப்படட்ுள்ள  , இநத்ி ோவின் முதல்  உள்நோடட்ியலய  

த ோரிகக்ப்படட் ெோனிலிருநத்ு - ெோன் இலகட்க தோகக்கக்ூடி   ஏவுகடண (Air-To-Air Missile)   இநத்ி  

விமோனப்படடயின் Su-30 MKI  யபோர ்விமோனதத்ிலிருநத்ு  17-9-2019 அன்று ஒடிஷோ கடயலோரதத்ில் 

வெற்றிகரமோக  யெோதடன வெ ் ப்படட்து.   70 கி.மீ. வதோடலவிலுள்ள ெோன் இலகக்ுகடள 

துல்லி மோகத ்தோகக் ெல்ல இநத் ஏவுகடண ோனது 5,555 கி.மீ / மணி யெகதத்ில் ப ணிகக்ெல்லது.  

 ’ெல்தூே் தபருந்து’ (“Jaldoot Bus")  -  நீர ் போதுகோப்பின் அெசி தட்த வபோதுமகக்ளிடடய  

பரப்புெதறகோக  ‘ெல்தூத’் என்ற வப ரிலோன கண்கோடச்ி யபருநத்ு   மகோரோஷ்டிரோ மோநிலம் 

பூயனவில்  மதத்ி  சுற்றுசூழல் அடமெெ்ர ்பிரகோஷ் ெெயடகரினோல்  14-9-2019 அன்று வதோடங்கி 

டெகக்ப்படட்ுள்ளது.  

 இந்தியாவின் முேல்  கப்பல்களுக்கான ேகவல் சோடரப்ு தெறவறய  டாடா குழுமே்தின்   

‘சநல்தகா’  (Nelco) நிறுவனம் 13-9-2019 அன்று  வதோடங்கியுள்ளது.   இதன் மூலம் கப்பல்களில் 

பிரோடய்பண்ட ் மூலம் இடண தள  யெடெட  ெழங்கும் முதல் இநத்ி  நிறுெனம் எனும் 

வபருடமட  வநல்யகோ வபற்றுள்ளது.  

 ‘ஹிம் விெய்’ (‘HimVijay’) என்ற வப ரில்  அக்யடோபர ் 2019 ல் இநத்ி  இரோணுெம்   அருணோெெ்லப் 

பிரயதெ மோநிலதத்ிலுள்ள இநத்ி  -சீனோ எல்டலப்  பகுதியில் யபோர ் ஒதத்ிடகயில்  ஈடுபட 

திடட்மிடட்ுள்ளது.  

 ரிெரவ்் வங்கியின்  மதகஷ் குமார ் செயின்  ேறலறமயிலான குழு (Mahesh Kumar Jain Committee) ,   

விெெோ த ் துடறகக்ு   ஜி.எஸ்.டி கவுண்சில் யபோன்றவதோரு  தனி அடமப்பு  உருெோகக்ப்பட 

யெண்டும் எனவும்,  விெ்ெோயிகளுகக்ு ெழங்கப்படும் மோனி ங்கள் அெரக்ளின் ெங்கிக் 

கணகக்ிற்கு யநரடி ோக ெழங்கப்பட யெண்டும் எனவும் பரிநத்ுடர வெ ்துள்ளது.  

 ’உலக நுண்ணியிரி ேடுப்பு ஆராய்ெச்ி மற்றும் தமம்பாடட்ு அறமப்பில்’ (Global Antimicrobial 

Resistance (AMR) Research and Development (R & D) hub) 16 வது உறுப்பினராக இந்தியா 

இறணந்துள்ளோக மதத்ி   அறிவி ல் வதோழில்நுடப் அடமெெ்கம் அறிவிதத்ுள்ளது.   

o கூ.ேக. : ’உலக நுண்ணியிரி தடுப்பு ஆரோ ்ெச்ி மற்றும் யமம்போடட்ு அடமப்பு’ கடநத் யம 2018 

ல்  சுவிடெ்ரல்ோநத்ு நோடட்ின் வெனீெோ நகரில் நடடவபற்ற 71 ெது உலக சுகோதோர ெடபயில் 

(71st World Health Assembly) வதோடங்கப்படட்தோகும் 



 
 

Portal Academy                                                          mail@tnpscportal.in                                   Page 17 

 

www.tnpscportal.in      நடப்பு நிகழ்வுகள்  செப்டம்பர ்2019 

 இராணுவே்தில் பயன்படுே்ேப்படும்   குண்டுதுறளக்காே  உறடகள் (bulletproof jackets) ஏற்றுமதி 

செய்வதில் உலகளவில் இந்தியா நான்காவது இடே்றேப் வபற்றுள்ளது.   இநத்ி ோவில் 

த ோரிகக்ும் குண்டு துடளகக்ோத உடடகள்  100 நோடுகளுக்கு யமல் ஏற்றுமதி வெ ் ப்படட்ு ெருெது 

குறிப்பிடதத்கக்து.  இநத் படட்ி லில் முதல் மூன்று இடங்கடள முடறய  அவமரிகக்ோ, 

இங்கிலோநத்ு மற்றும் வெரம்னி நோடுகள் உள்ளன.  

 இந்தியா அதயாடின் கணக்சகடுப்பு 2018-19 (“India Iodine Survey 2018-19”) ல் முதல் ஐநத்ு இடங்கடள 

முடறய    ெம்முகோஷ்மீர ் , நோகோலோநத்ு, மணிப்பூர,் மியஷோரோம் மற்றும் யமகோல ோ மோநிலங்கள் 

வபற்றுள்ளன.  

o கூ.ேக. :  இநத்ி ோவில் உப்பு த ோரிப்பில் முதல் மூன்று இடங்கடள முடறய  குெரோத ் (71% ), 

ரோெஸ்தோன் (17%) மற்றும் தமிழ்நோடு (11%) ஆகி டெ உள்ளன.  

 11 வது இராணுவக் கண்காடச்ி ( DefExpo)  உதத்ரப்பிரயதெ மோநிலதத்ின் லக்யனோவில் 5-8 பிப்ரெரி 

2020 தினங்களில் ‘ இரோணுெதத்ில்  டிஜிடட்ல் மோற்றங்கள்’ (Digital Transformation of Defence) எனும் 

டம கக்ருதத்ில் நடடவபறவுள்ளது.  

 ’புராெக்ட ் கவுஷாலா’ ( “Project Gaushala”) என்ற  வப ரில்   தன்னோரெ்லரக்ள் ஆன்டலன் மூலம் 

பசுகக்டளத ் ததவ்தடுப்பது மற்றும் அெற்றிற்கோன தங்குமிடங்கடள அடமகக்ும் வபோறுப்டப 

ஏற்பது யபோன்றெற்றிற்கோன ஆன்டலன் யெடெட   மதத்ி  பிரயதெ மோநில அரசு 

வதோடங்கியுள்ளது.  

 ேற்தபாது பேவியிலிருக்கும் இந்திய ஆளுநரக்ளில் மிகக்குறறந்ே வயது ஆளுநர ் எனும் 

சபருறமறய  சேலுங்கானா ஆளுநர ்  ேமிழிறெ ெவுந்ேராென் அெரக்ளும், மிக அதிக 

ெ துடட  ஆளுநர ்  எனும் வப டர    ஆநத்ிரப்பிரயதெ ஆளுநர ்விஸ்ெ பூென் ஹரிெநத்ிரன் 

அெரக்ளும் வபற்றுள்ளனர.்  

 “Good Vibes”  என்ற வப ரில்  இநத்ி ோவில் வெவிதத்ிறன்  குடறபோடுடட ெரக்ளுகக்ோன  வமோடபல் 

வெ லிட யும் ,  “Relumino” என்ற வப ரில்  இநத்ி ோவில் போரட்ெக ்குடறபோடுடட ெரக்ளுக்கோன  

வமோடபல் வெ லிட யும்  ெோம்ெங் (Samsung)  நிறுெனம் அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது.  

 காந்தேரி நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் இநத்ி  கடற்படடயில்  28 - 9- 19 அன்று  இடணகக்ப்படட்ுள்ளது.  இது 

ஸ்கோரப்ி ன் ெடக நீரம்ூழ்கிக ் கப்பலோகும். இநத்ி  கடற்படடயில் இடம் வபறும் இரண்டோெது 

ஸ்கோரப்ீ ன் நீரம்ூழ்கிக ்கப்பல் இதுெோகும். முன்னதோக, கடநத் 2017-ஆம் முதல் பிரதமர ்நயரநத்ிர 

யமோடி, ஐஎன்எஸ் கல்ெோரி என்ற வப ரிலோன முதல் ஸ்கோரப்்பீ ன் ரக  கப்படல கடற்படடயிடம் 

ஒப்படடதத்ோர ்என்பது நிடனவுகூரதத்கக்து. 

 இந்தியாவில்  இ-சிகசரடட்ுகளுக்குே் ேறட  :   இ- சிகவரடட்ுகளுகக்ோன உற்பதத்ி, ஏற்றுமதி & 

இறகக்ுமதி, யெமிதத்ு டெதத்ிருப்பது, விளம்பரம் உள்ளிடட் அடனதத்ிற்கும் தடட விதிகக் மதத்ி  

அடமெெ்ரடெ ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. இநத்த ் அறிவிப்டப மதத்ி  நிதி டமெெ்ர ் நிரம்லோ 

சீதோரோமன் வெளியிடட்ுள்ளோர.்  இதன்படி,   

o தடடட  மீறி இ - சிகவரடட்ுகடள த ோரிதத்யலோ, விற்படன வெ ்தோயலோ தனிநபர ்

என்றோல் 1 ெருடம் சிடறதத்ண்டடன அல்லது 1 லடெ்ம் ரூபோ ் அபரோதம் விதிகக்ப்படும். 
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வதோடரந்த்ு இயத தெடற வெ ்யும் படெ்தத்ில் 3 ெருடம் சிடறதத்ண்டடன அல்லது 5 லடெ்ம் 

ரூபோ ் அபரோதம் அல்லது இரண்டுயம ெழங்கப்படும்.  

 பிரோன் மந்திரி லகு வியாபாரிக் மந்ேன் தயாெனா என்ற வப ரில் வி ோபோரிகளுக்கோன  

ஓ ்வூதி  திடட்தட்தயும் பிரதமர ்யமோடி  வதோடங்கி   ெோரக்க்ண்ட ்மோநிலம் ரோஞ்சியில் 11-9-2019 

அன்று வதோடங்கி டெதத்ோர.்சிறு ெணிகரக்ள் மற்றும் சு யெடலெோ ்ப்பு வபற்றெரக்ள் 60 ெ டத 

அடடயும்யபோது  குடறநத்படெ்ம் ரூ.3,000 ஓ ்வூதி ம் கிடடப்படத இதத்ிடட்ம் உறுதி வெ ்கிறது.  

o இநத்  திடட்தத்ில் 18 ெ து முதல் 40 ெ துள்ள வி ோபோரிகள் யெர முடியும். 60 ெ டத 

அடடநத்வுடன் வி ோபோரிகளுகக்ு மோதம் குடறநத்படெ்ம் ரூ.3 ஆயிரம் உதவிதவ்தோடக வபற 

முடியும்.  

o சுமோர ்3 யகோடி சிறு ெணிகரக்ள் இதத்ிடட்தத்ின் மூலம் ப னடடெோரக்ள். 

 சடல்லி-லக்தனா தேெஸ் எக்ஸ்பிரஸ் சரயில் பயணிகளுக்கு ேலா ரூ.25 லடெ்ம் இலவெ 

இன்சூரன்ஸ் ெெதி ெழங்க முடிெோகி உள்ளது. முன்னதோக, இநத்ி  வரயில்யெ துடறட  தனி ோர ்

ம ப்படுதத்ும் யெோதடன மு ற்சி ோக, வடல்லி-லகய்னோ மற்றும் மும்டப-அகமதோபோத ்

நகரங்களுகக்ு இடடய  இ கக்ப்படும் யதெஸ் எக்ஸ்பிரஸ் வரயில்கடள ஐ.ஆர.்சி.டி.சி.யிடம் 

ஒப்படடகக் அரசு முடிவு வெ ்துள்ளது குறிப்பிடதத்கக்து.  

 தேசிய கால்நறட தநாய் கடட்ுப்பாடட்ு திடட்ம் என்ற வப ரில்   ரூ.12 ஆயிரதத்ு 652 யகோடி 

மதிப்பீடட்ில் 50 யகோடி கோல்நடடகளுக்கு தடுப்பூசி யபோடும் திடட்தட்த பிரதமர ் யமோடி 

உதத்ிரப்பிரயதெ மோநிலம் மதுரோவில்  11-09-2019 அன்று வதோடங்கிடெதத்ோர.்   

o இநத் திடட்தத்ின்படி 2024-கக்ுள் நோடு முழுெதும் ஆடு, மோடு, பன்றி கள் உள்ளிடட் 50 யகோடி 

கோல்நடட களுக்கு தடுப்பூசி யபோடப்படும். ரூ.12,652 யகோடி மதிப்பிலோன இநத் திடட்ம் மதத்ி  

அரசின் 100 ெதவீத நிதியுதவியுடன் வெ ல் படுதத்ப்படும். 

o இதன்படி, மோடுகள், வெம்மறி ஆடுகள், வெள்ளோடுகள், பன்றிகள் யபோன்ற 50 யகோடிகக்ு 

யமற்படட் கோல்நடடகளுகக்ு தடுப்பூசி யபோடப்படும். யமலும், 3 யகோடிய  60 லடெ்ம் எருது 

கன்றுகளுகக்ு ஆண்டுயதோறும் தடுப்பூசி யபோடப்படும். ‘புருவெல்லோ’ என்ற போகட்ீரி  

வதோற்று, விலங்குகள் மூலம் மனிதரக்ளுகக்ு பரவுெடத தடுப்பதற்கோக, இநத் தடுப்பூசி 

யபோடப்படுகிறது. 2025-ம் ஆண்டுகக்ுள் இநத் யநோ ்கடள கடட்ுப்படுதத்ுெதும், 2030-ம் 

ஆண்டுக்குள் அெற்டற ஒழிப்பதும் இதன் யநோகக்ம் ஆகும். 

 காஷ்மீர ் மாநிலே்றே  2 யூனியன் பிரதேெங்களாக பிரிப்பேற்காக  3 நபர ் சகாண்ட குழு 

ஒன்டற மதத்ி  அரசு அடமதத்ுள்ளது. முன்னோள் ரோணுெ வெ லோளர ் ெஞ்ெ ் மிதர்ோ 

தடலடமயிலோன அநத் குழுவில் ஓ ்வுவபற்ற ஐ.ஏ.எஸ். அதிகோரி அருண் யகோ ல், ஓ ்வுவபற்ற 

ஐ.சி.ஏ.எஸ். அதிகோரி கிரிரோெ் பிரெோத ்குப்தோ ஆகிய ோர ்உறுப்பினரக்ளோக இருப்போரக்ள்.   இநத் 

குழு நிலம் மற்றும் 2 யூனி ன் பிரயதெங்களுகக்ோன எல்டல ெடர டற ஆகி டெ குறிதத்ு ஆ ்வு 

வெ ்யும். இநத் குழு உடனடி ோக பணிகடள வதோடங்கும் என்றும் மதத்ி  அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்தியாவின் மிக  உயரமான வான் தபாக்குவரே்து கடட்ுப்பாடட்ு டவர ் (India’s Tallest Air Traffic 

Control Tower)    புது தில்லியிலுள்ள  இநத்ிரோ கோநத்ி ெரெ்யதெ விமோன நிடல தத்ில் 

அடமகக்ப்படட்ுள்ளது.  
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 ’ஸ்வெ ் றஹ தெவா 2019’ (Swachhata Hi Seva (SHS) 2019) என்ற வப ரில் யதசி  அளவிலோன தூ ்டம 

திடட் பரப்புடரட  மதுரோவில்  பிரதமர ் யமோடி அெரக்ள் 11 வெப்டம்பர ் 2019 அன்று வதோடங்கி 

டெதத்ோரக்ள்.  

 ‘நீரம்கால் ெல் உே்ெவ்’ (Neermahal Jal Utsav) என்ற வப ரில்  போரம்பரி  நீர ்திருவிழோ  திரிபுரோ 

மோநிலதத்ின் அகரத்லோவில்  நடடவபற்றது.  

 முேலாவது, சபண்கள் மடட்ும் கலந்துசகாண்ட தபாறேப்சபாருள் பயன்பாடட்ிற்சகதிரான  

மாரே்ோன்    ெம்மு காஷ்மீரின் உோம்பூர ்மாவடட்ே்தில் 15-9-2019 அன்று நடடவபற்றது.  

 இங்கிலோநத்ின் கோரட்ி ன் பதத்ிரிகட்க வெளியிடட்ுள்ள  21 ஆம் நூற்றோண்டின் சிறநத் 100 

திடரப்படங்களின் படட்ி லில்  இடம் வபற்றுள்ள ஒயர இநத்ி  திடரப்படம் எனும் வபருடமட   

அனுரக ்கோஷ் ப் இ கக்ி   ‘தகங்க்ஸ் ஆஃப் வாதெப்பூர’் (‘Gangs Of Wasseypur’ ) எனும் திடரப்படம் 

வபற்றுள்ளது.  

 17 வது மக்களறவயின்  புதிய பாராளுமன்ற குழுக்கள் (Parliamentary Panels) / நிறலக்குழுக்கள் 

(standing committees) மற்றும் அவற்றின் ேறலவரக்ளின்  முழு படட்ியல் :  

1. உள்துடற (Home Affairs) - Amit Shah. 

2. நிதி விெகோரம் (Financial Affair s) -Jayant Sinha 

3. போதுகோப்பு - Jual Oram 

4.வெளிநோடட்ு விெகோரம் - P P Choudhary 

5. பணி ோளர,் வபோதுமகக்ள் குடறதீரப்்பு, 

ெடட்ம் மற்றும் நீதி   - Bhupender Yadav 

6.நிலகக்ரி மற்றும் இரும்பு - Rakesh Singh 

7.வபடய்ரோலி ம் மற்றும் இ ற்டக ெோயு -

Ramesh Bidhuri 

8. ெமூக நீதி   -Rama Devi 

9. மனித ெள யமம்போடு   -Satynarayan Jatiya 

10.வதோழிற்ெோடலகள்  -K Keshava Rao 

11.நகரப்ுற யமம்போடு   - Jagadambika Pal 

12.நீர ்ெளங்கள்  - Sanjay Jaiswal 

13. ெணிகம்  - V Vijayasai Reddy 

14.வதோழிலோளர ்நலன் - Bhartruhari Mehtab 

15.ஆற்றல்  - Rajiv Ranjan 

16.ஊரக ெளரெ்ச்ி  - Prataprao Jadhav 

17. யெதிப்வபோருடக்ள் மற்றும் உரங்கள்   - M 

Kanimozhi 

18.இரயில்யெ   - Radha Mohan Singh 

18.விெெோ ம் - P C Gaddigoudar 

19.யபோகக்ுெரதத்ு, சுற்றுலோ மற்றும் 

கலோெெ்ோரம் - T G Venkatesh 

20.உணவு, நுகரய்ெோர ் விெகோரம், வபோது 

விநிய ோகம் - Sudhip Bandhyopadhyay 

21. அறிவி ல் வதோழில்நுடப்ம் மற்றும் 

சுற்றுசூழல், கோடுகள்  - Jairam Ramesh 

 

 ஐ.நா.  பாறலவனமாேறல எதிரச்காள்வேற்கான மாநாடட்ில் றகசயாப்பமிடட் 

பங்குோரரக்ளின் 14 வது  கூடுறக ( Conference of the Parties (COP) of the United Nations Convention to Combat 
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Desertification (UNCCD)  புது தில்லியில்  2-13 வெப்டம்பர ் 2019 தினங்களில் ‘நிலதத்ில் முதலீடு,  

ெோ ்ப்புகடள திறதத்ல்’ (Investing in Land, Unlocking Opportunities) எனும் டம கக்ருதத்ில்  நடடவபற்றது.     

 ’ஏ.தக.தகாயல் குழு’ (AK Goel  Committee)  :   ெடட்தத்ுக்கு புறம்போக நிலதத்டி நீர ்  எடுப்படத 

தடுப்பதற்கோன ெழிமுடறகடள ஆரோ  யதசி  பசுடம தீரப்்போ தத்ின்  (National Green Tribunal(NGT))   

தடலெர ்ஆதரஸ்் குமோர ்யகோ ல் தடலடமயில் குழு ஒன்று அடமகக்ப்படட்ுள்ளது.  

 மதத்ி   ெணிகம் மற்றும் வதோழில்துடற அடமெெ்கம் வெளியிடட்ுள்ள ‘மாநிலங்களிறடதய 

எளிய முறறயில் ேளவாடங்கள் நடமாடட்ே்திற்கான படட்ியலில்’ (Logistics Ease Across Different States 

(LEADS) index)    முதல் ஐநத்ு இடங்கடள முடறய , குெரோத,் பஞ்ெோப் ,  ஆநத்ிரப்பிரயதெம், 

மஹோரோஷ்டிரோ மற்றும் தமிழ்நோடு  மோநிலங்கள் வபற்றுள்ளன.  

 ’தூய்றமதய தெறவ 2019’ / ‘ஸ்வெட்ா தஹ தெவா’ (“Swachhta Hi Seva 2019”)  எனப்படும் யதசி  

அளவிலோன தூ ்டம பரப்புடரட    உதத்ரப்பிரயதெ மோநிலம் மதுரோவில்  பிரதமர ் யமோடி 

அெரக்ள் 11-9-2019 அன்று வதோடங்கி டெதத்ோரக்ள்.  இெ்ெோண்டின் “Swachhta Hi Seva 2019” 

பரப்புடரயின் டம கக்ருதத்ு ‘பிளோஸ்டிக ்விழிப்புணரவ்ு மற்றும் யமலோண்டம’ ( ‘plastic waste awareness 

and management’) என்பதோகும்.  

 அரசு பள்ளிகளில் 11-ம் வகுப்பு மற்றும் 12-ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவிகளுக்கு ஸ்மாரட் ்தபான் 

ெழங்கும் திடட்தத்ிற்கு  பஞ்ெோப் மோநில அடமெெ்ரடெ ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்திய சோழில்நுடப்ே்தில் ேயாரான இலகு ரக தேெஸ் தபார ் விமானே்தில் பறக்கும் முேல் 

மே்திய ராணுவ மந்திரி என்ற சபருறமறய மே்திய ராணுவ மந்திரி ராெ்நாே் சிங்  

வபற்றுள்ளோர.் 

 ’ெரவ்தேெ புலம்சபயரத்வார ் படட்ியல் 2019’ (International Migrant Stock 2019) ல்  17.5 மில்லியன் 

ெரவ்தேெ புலம்சபயரத்வாருடன் இந்தியா முேலிடே்றேப் சபற்றுள்ளது. இநத் படட்ி லில் 2,3,4 

மற்றும் 5ஆம் இடங்கடள  முடறய   வமகச்ியகோ, சீனோ, ரஷி ோ மற்றும் சிரி ோ நோடுகள் 

வபற்றுள்ளன.  

o கூ.ேக. : ெரெ்யதெ அளவில், புலம்வப ரய்ெோர ்அதிகமோக வெல்லும் நோடுகளின் படட்ி லில் 

முதல் ஐநத்ு இடங்கடள முடறய  அவமரிகக்ோ, வெரம்னி, ெவுதி அயரபி ோ, ரஷி ோ மற்றும் 

இங்கிலோநத்ு நோடுகள் வபற்றுள்ளன.  

 ஆகஸ்ட ் 15, 2022க்குள், இந்தியா ேனது 75வது சுேந்திர தினே்றே சகாண்டாடும் தபாது,   ஒரு 

புதிய பாராளுமன்ற கடட்ிடே்றே உருவாக்க  மதத்ி  அரசு திடட்மிடட்ுள்ளது. இது ஒரு புதி  

கடட்ிடம் அல்லது தற்யபோதுள்ள ெரலோற்றுக ்கடட்ிடம்  மறுெடிெடமப்பு வெ ் ப்படும். 

 ராணுவே்றே நவீனப்படுே்துவேற்காக, அடுே்ே 5 முேல் 7 ஆண்டுகளில் ரூ.9.35 லடெ்ம் தகாடி 

செலவிடுவேற்கான திடட்ே்றே, மதத்ி  அரசு இறுதி வெ ்துள்ளது.  

 24 வது ஐதராப்பிய ஒன்றிய திறரப்பட விழா (European Union Film Festival (EUFF)) 20-26 செப்டம்பர ்2019 

தினங்களில் மும்றபயில் நடடவபற்றது.  

 ’நீட’் (NEAT  - National Educational Alliance for Technology ) எனப்வப ரிடப்படட்ுள்ள  உ ரக்ல்வியில் 

வதோழில்நுடப் ப ன்போடட்ட அதிகரிதத்ு கற்றல் ப ன்கடள யமலும் அறிவிகக்ெ ்வெ ்ெதற்கோன  

திடட்தட்த மதத்ி  மனித ெளதத்ுடற  19-9-2019 அன்று அறிமுகம் வெ ்துள்ளது.  
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 5 வது ெரவ்தேெ இராமாயண திருவிழா (International Ramayan Festival)  இநத்ி  கலோெெ்ோர 

வதோடரப்ிற்கோன கவுண்சில்  (Indian Council for Cultural Relations (ICCR)) மூலம் 17-9-2019 அன்று புது தில்லியில் 

நடதத்ப்படட்து.  

 பிரேமரின் மாே்ரு வந்ேனா திடட்ம் ஒரு தகாடி பயனாளிகறள எடட்ியுள்ளது  :   கருவுற்ற 

மற்றும் போலூடட்ும் தோ ்மோரக்ளுகக்ு மதத்ி  அரசின் சிறப்புத ் திடட்மோன பிரதமரின் மோதர்ு 

ெநத்னோ திடட்ம் ஒரு யகோடி ப னோளிகடளக ்கடநத்ு குறிப்பிடதத்கக் ெோதடனட  எடட்ியுள்ளது. 

o கருவுற்ற வபண்களின் ஊடட்ெெ்தத்ு யதடெட ப் பூரத்த்ி வெ ் வும், ஊதி  இழப்பில் ஒரு 

பகுதிட  ஈடுவெ ் வும், அெரக்ளின் ெங்கிகக்ணக்கில் யநரடி ோகப் பணம் வெலுதத்ும் 

திடட்மோன இது 01.01.2017-ல் வதோடங்கப்படட்து. இநத்த ் திடட்தத்ின்கீழ் கருவுற்றப் 

வபண்களும், போலூடட்ும் தோ ்மோரக்ளும் மூன்று தெடணகளில் ரூ.5,000 வரோகக்ப்ப ன் 

வபறுெோரக்ள். தகுதியுள்ள ப னோளிகள் ெனனி சுரக்ஷோ திடட்தத்ின்கீழ் வரோகக்மோக 

ஊகக்தவ்தோடகயும் வபறுெோரக்ள். இதன்மூலம் ஒெ்வெோரு மகளிருகக்ும் ெரோெரி ோக ரூ.6,000 

கிடடகக்ும். 

o இநத்த ் திடட்தட்த வெ ல்படுதத்ுெதில் மதத்ி ப் பிரயதெம், ஆநத்ிரப்பிரயதெம், 

இமோெெ்லப்பிரயதெம், ரோெஸ்தோன் மோநிலங்களும், தோதர்ோ, நோகரஹ்யெலி 

யூனி ன்பிரயதெமும் முதலிடதத்ில் உள்ளன. 

o இநத்த ்திடட்தத்ின்கீழ், தமிழ்நோடட்ில் 2 லடெ்தத்ு 81 ஆயிரதத்ு 397 வபண்களும், புதுெய்ெரி 

யூனி ன்பிரயதெதத்ில் 11 ஆயிரதத்ு 18 வபண்களும் ப னடடநத்ுள்ளனர.்  

 ஸ்வெ ் மதகாே்ெவ் 2019 (Swachh Mahotsav 2019)  6-9-2019 அன்று  புது தில்லியில் நடடவபற்றது,  இநத் 

நிகழ்சிட  மதத்ி  ெல் ெக்தி அடமெெ்கம் நடதத்ி து. இநந்ிகழ்வில் குடி ரசுதத்டலெர ் தூ ்டம 

இநத்ி ோ விருதுகள் 2019 (Swachh Bharat Awards) ஐ ெழங்கினோர.்  

 இந்தியாவின் முேல் ‘ெரவ்தேெ சபண்கள் வரே்்ேக றமயம்’ ( International Women’s Trade Centre (iWTC)) 

யகரள மோநிலம் யகோழிக்யகோடட்ில் அடமகக்ப்படவுள்ளது.   

 இந்தியா ’ H5N1 avian influenza ’ எனப்படும் பறறவக்காய்ெெ்ல் (bird flu)  தநாயற்ற நாடாக 3 - 9- 2019 

அன்று அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது.  

 இந்தியாவின் முேல்  ‘டிஜிடட்ல் செயல்திறன் றமயம்’  (Digital Capability Centre) நிதி அய ோகக்ினோல்   

புது தில்லியில் அடமக்கப்படவுள்ளது.  இநத் டம தட்த அடமப்பதற்கோன வதோழில்நுடப் 

உதவிக்கு    ‘வமகக்ன்சி’ (McKinsey & Company) நிறுெனதட்த  நிதி அய ோக ்வதரிவு வெ ்துள்ளது.  

 உலகின் மிக உயரந்்ே மாரே்ோன்   லடாக்கிலுள்ள தலக்கில் ( Leh ) 6-8 வெப்டம்பர ் 2019 

தினங்களில் நடடவபற்றது.  

 முேலாவது,  ‘டிஜிடட்ல் சபாருளாோர அறிக்றக 2019’ (Digital Economy Report 2019)  ஐ.நோ. ெரத்த்கம் 

மற்றும் ெளரெ்ச்ிகக்ோன அடமப்பினோல் (United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)) 

வெளியிடப்படட்ுள்ளது.  

முக்கி  அம்ெங்கள் :  
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o உலகின் முதல் 10 மிகப்வபரி   மின் ெணிக  நோடுகளின் படட்ி லில் இநத்ி ோ  9 ெது 

இடதட்தப் வபற்றுள்ளது.  முதல் ஐநத்ு இடங்கடள முடறய ,  அவமரிகக்ோ, ெப்போன், சீனோ, 

வெரம்னி, வதன் வகோரி ோ நோடுகள் வபற்றுள்ளன.  

o எல்டல தோண்டி  நுகரய்ெோருகக்ோன ெரத்த்க யெடெ ெழங்கும் மிகப்வபரி  நோடுகளின் 

படட்ி லில் முதல் ஐநத்ு இடங்கடள முடறய  அவமரிகக்ோ, சீனோ, இங்கிலோநத்ு, ெப்போன் 

மற்றும் வெரம்னி நோடுகள் வபற்றுள்ளன.  

 இந்தியாவின் பழங்குடியின ெமூகே்தின் முேல் சபண் விமானி  எனும் வபருடமட  ஒடிஸோ 

மோநிலதட்தெ ்யெரந்த்  அனுப்பிரியா வபற்றுள்ளோர.் 

 இந்திய குடிமக்களின் ெராெரி ஆயுள் (life expectancy at birth)  69 வயோக அதிகரிே்துள்ளோக  

இந்திய பதிவாளர ் செனரல் சவளியிடட்ுள்ள   ‘மாதிரி பதிவு கணக்கீடு 2013-2017’ ( Sample 

Registration Survey (SRS) for 2013-17 ) அறிக்றகயில்   சேரிவிக்கப்படட்ுள்ளது.   இதன்படி,  வபண்களின் 

ெரோெரி ஆயுடக்ோலம் 70.4 ெ து எனவும் ஆண்களின் ெரோெரி ஆயுடக்ோலம் 67.8 ெ து எனவும் 

கணகக்ிடப்படட்ுள்ளது.    நகரப்்புறங்கடளப் வபோறுதத்ெடரயில் , வபண்களின் ெரோெரி ஆயுள் 73.70  

மற்றும் ஆண்களின் ெரோெரி ஆயுள் 71.20 எனவும், கிரோமப்புறங்கடளப் வபோறுதத்ெடரயில் 

வபண்கள் -69  ெ து, ஆண்கள் - 66.40 ெ து எனவும் கணக்கிடப்படட்ுள்ளது.  

 இந்தியாவின் முேல் சஹலிகாப்டர ்கூடுறக 2019 (helicopter summit 2019) உே்ேரக்ாண்ட ் மாநிலம் 

தடராடூனில் ‘வஹலிகோப்டரக்ளின் மூலம் வதோடரட்ப விரிெோக்குயெோம்’ (expanding connectivity through 

helicopters) எனும் டம க்கருதத்ில்  8-9-2019 அன்று நடடவபற்றது.  

 ’தடாரியன் புயலினால்’ (Hurricane Dorian) போதிகக்ப்படட் பஹோமஸ் நோடட்ிற்கு இநத்ி ோ 1 மில்லி ன் 

டோலர ்யபரிடர ்மீடச்ி  நிதி ோக  ெழங்கியுள்ளது,  

 றமக்தராொஃப்ட ் இந்தியா  நிறுவனே்தின் தமலாண் இயக்குநராக ராஜிவ் குமார ்

நி மிகக்ப்படட்ுள்ளோர.்  

 ’தேசிய இறளஞரக்ள் கூடுறக 2019’ (National Youth Summit 2019)  7-8 செப்டம்பர ் 2019 தினங்களில்   

புது தில்லியில் நறடசபற்றது. பென் சிநத்ன் தோரோ வதோண்டு நிறுெனதத்ினோல் ( Paavan Chintan Dhara 

Charitable Trust) நடதத்ப்படட் இநத் கூடுடகட  குடி ரசுதத்டலெர ் ரோம்நோத ் யகோவிந ் வதோடங்கி 

டெதத்ோர.்  

 இந்திய இரயில்தவயின் முேல் குழந்றேகளுக்கான சபாழுதுதபாக்கு  றமயம் ( Fun zone)  

விொகப்படட்ிணம் இரயியெ நிடல தத்ில் வதோடங்கப்படட்ுள்ளது.  

 மகாராஷ்டிர மாநிலே்தில் கிராமப்புற ொறலகறள தமம்படுே்தும் திடட்ே்திற்காக 200 

மில்லியன் அசமரிக்க டாலர ் கடனுேவி வழங்குவேற்கு ஆசிய வளரெ்ச்ி வங்கி 

ஒப்புதலளிதத்ுள்ளது.  

 2014-15  மற்றும் 2018-19 இறடப்படட் காலக்கடட்ே்தில்  இந்தியாவில்  பாலின விகிேம் (Sex Ratio at 

Birth)   918 லிருந்து 931 ஆக 13 புள்ளிகள் அதிகரிே்துள்ளோக மதத்ி  அரசு அறிவிதத்ுள்ளது.  

'வபண் குழநட்தகடளப் போதுகோப்யபோம், வபண் குழநட்தகடள படிப்பிப்யபோம்’ (Beti Bachao, Beti Padhao 

(Save the daughter, educate the daughter))  திடட்ம் இதற்கு முகக்ி  கோரணம் எனவும் வதரிவிகக்ப்படட்ுள்ளது. 
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o கூ.ேக. :  'வபண் குழநட்தகடளப் போதுகோப்யபோம், வபண் குழநட்தகடள படிப்பிப்யபோம்’  

திடட்மோனது  கடநத் 22 ெனெரி 2015 அன்று வதோடங்கப்படட்து. இது 100% மதத்ி  அரசின் 

நிதியுதவியில் நிடறயெற்றப்படும் திடட்மோகும்.  

 பாறலவனமாக்கறல எதிரே்்து ஐ.நா.ெறபயின் 14 -வது காலநிறல மாற்றே்திற்கான 

கடட்றமப்பு மற்றும் உயரியல் பன்முகே்ேன்றம சோடரப்ான மாநாடு (Conference of Parties (COP14) 

of the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) ) உதத்ிரப்பிரயதெ மோநிலம் வநோ ்டோவில் 9-9-2019 அன்று 

நடடவபற்றது.   

o கூ.ேக. : கோல நிடல மோற்றதத்ிற்கோன கடட்டமப்பு குறிதத்ு கடநத் 1994 ஆம் ஆண்டு பிரோன்சு 

தடலநகர ் போரசீில் ஒப்பநத்ம் உருெோகக்ப்படட்து. 1996 ஆம் ஆண்டு இநத் ஒப்பநத்தத்ில் 

இநத்ி ோ டகவ ழுதத்ிடட்து.  இநத்ி ோ உள்பட 196 நோடுகள் ஒப்பநத்தத்ில் 

டகவ ழுதத்ிடட்ுள்ளன.   இநத் அடமப்பின் நோடுகளின் தடலடமப் வபோறுப்டப தற்யபோது 

இநத்ி ோ ெகிதத்ு ெருெது குறிப்பிடதத்கக்து.  

 சேலங்கானா மாநிலே்தின் முேல் சபண் ஆளுநராக  ேமிழிறெ செளந்ேரராென்  (58)   08-09-2019 

அன்று பதவிய ற்றுக ் வகோண்டோர.்  இதன் மூலம், தற்யபோது பதவியிலிருகக்ும் இநத்ி ோவின் 

குடறநத் ெ து ஆளுநர ்என்ற வபருடமட   தமிழிடெ ெவுநத்ரரோென் வபற்றுள்ளோர.் 

 ெம்மு-காஷ்மீர,் லடாக்கிற்கு ஒதர உயரநீ்திமன்றதம இருக்கும் என  அநத் மோநில நீதி 

அகோவதமியின் இ கக்ுநர ் ரோஜீெ் குப்தோ வதரிவிதத்ுள்ளோர.்  இதன்படி,  ெம்மு-கோஷ்மீரும் 

லடோகக்ும் ெரும்  31 அக்யடோபர ் 2019  முதல் இரண்டு தனிதத்னி யூனி ன் பிரயதெங்களோக 

மோறினோலும் அெற்றுகக்ு ஒயர உ ரநீ்திமன்றம்தோன் இருகக்ும். 

o கூ.ேக. : ெம்மு-கோஷ்மீர ் மறுசீரடமப்பு மயெோதோவுகக்ு குடி ரசுத ் தடலெர ் ரோம்நோத ்

யகோவிநத் ்கடநத் மோதம் 9ஆம் யததி ஒப்புதல் அளிதத்ோர.் அதன்படி, ெம்மு-கோஷ்மீர,் லடோக் 

ஆகி டெ ெரும் அக்யடோபர ் 31ஆம் யததி முதல் இரு யூனி ன் பிரயதெங்களோக மோறும். 

ெம்மு-கோஷ்மீரில் ெடட்ப் யபரடெ அடமகக்ப்படும். ஆனோல் லடோக ்பகுதிட  மதத்ி  அரசு 

யநரடி ோக கடட்ுப்படுதத்ும் என்பதோல் அநத் யூனி ன் பிரயதெதத்ுக்கு ெடட்ப் யபரடெ 

இருகக்ோது.  

 ’தமக் இந்தியா திடட்ே்தின்’ கீழ் இந்தியாவின் முேல் உள்நாடட்ிதலதய ேயாரிக்கப்படட் 

சமடத்ரா இரயில் சபடட்ி 7 செப்டம்பர ் 2019 அன்று மும்றபயில் பிரதமர ் யமோடி அெரக்ளோல் 

நோடட்ிற்கு அற்பணிகக்ப்படட்து.  

 ’SLINEX 2019’ என்ற வப ரில் இநத்ி ோ - இலங்டக கடற்படடகளுகக்ிடடய  ோன  9 ெது கூடட்ு 

பயிற்சி விெோகப்படட்ிணம் துடறமுகப்பகுதியில் 7 வெப்டம்பர ் 2019 அன்று நடடவபற்றது.  இநத் 

பயிற்சியில் ஸ்ரீலங்கோ கடற்படடட ெ ் யெரந்த்  சிண்டரல்ோ மற்றும் சுரோனிமலோ எனும் 

யபோரக்க்ப்பல்கள் பங்யகற்றன.  

 ’காதி மற்றும் கிராமப்புற சோழிற்ொறலகள் கமிஷனின்’ (Khadi and Village Industries Commission 

(KVIC))  ேறலவர ் வினய் குமார ் ொக்தஷனாவின் பேவிகாலம் யமலும் மூன்றோண்டுகளுக்கு 

நீடட்ிக்கப்படட்ுள்ளது.  
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 ’POSHAN’ எனும் பேே்தின் விரிவாக்கம் -  Partnerships and Opportunities to Strengthen and Harmonize Actions for 

Nutrition in India  

 ெம்மு காஷ்மீர ்மாநிலே்தில் அரசியலறமப்பு பிரிவு 370, 35ஏ நீக்கியபின் முேல் முேலீடட்ாளர ்

மாநாடு 5 செப்டம்பர ்2019 அன்று லடாக்கின் தலக் நகரில் நடடவபற்றது.  

 பிரபல மூே்ே வழக்குறரஞர ் ராம் செே்மலானி (95) காலமானார.்  ரோம் வெதம்லோனி 1923 ஆம் 

ஆண்டு வெப்டம்பர ் 14 ஆம் யததி போகிஸ்தோனின் சிநத் ் மோகோணதத்ில் உள்ள சிகக்ோரப்ூரில் 

பிறநத்ோர.்  இநத்ி ோ - போகிஸ்தோன் பிரிவிடனகக்ு பின்னர,் இநத்ி ோவின் மும்டபயில் 

குடிய றினோர.் தனது 18 ெ தியலய  மும்டப பல்கடலகக்ழகதத்ில் ெடட்ப் படிப்டப முடிதத்ு 

மும்டபயில்  ெழக்குடரஞரோக பணி ோற்றி ெநத்ோர.்  முன்னோள் பிரதமர ்அடல் பிகோரி ெோெ்போயின் 

அடமெெ்ரடெயில்  1996-2000 ெடர ெடட்தத்ுடற அடமெெ்ரோகவும், நகரப்்புற ெளரெ்ச்ிதத்ுடற 

அடமெெ்ரோகவும் பணி ோற்றினோர.்  பின்னர ்கருதத்ு யெறுபோடு கோரணமோக அகக்டச்ியில் இருநத்ு 

விலகி  வெதம்லோனி, 2004 -ஆம் ஆண்டு வபோதுத ் யதரத்லில் ெோெ்போட  எதிரத்த்ு லகய்னோ 

வதோகுதியில் யபோடட்ியிடட்ு யதோல்வி  அடடநத்ோர.் மீண்டும் 2010 -ஆம் ஆண்டு போரதி  ெனதோ 

கடச்ியில் யெரந்த் இெர,் அகக்டச்ியின் ெோரப்ில் ரோெஸ்தோன் மோநிலதத்ில் இருநத்ு 

மோநிலங்களடெகக்ு யதரவ்தடுகக்ப்படட்ோர.்   

 அடுே்ே 2 ஆண்டுகளுக்கு புதிய என்ஜினீயரிங் கல்லூரிகள் சோடங்க அனுமதி கிறடயாது 

என்று அகில இநத்ி  வதோழில்நுடப் கல்விகக்ுழு (ஏ.ஐ.சி.டி.இ.) அறிவிதத்ுள்ளது.  

 22 வது இந்தியா - ெரவ்தேெ கடல் உணவு கண்காடச்ி  சகாெச்ியில் 7-9 பிப்ரவரி 2020 

தினங்களில் நறடசபறவுள்ளது.  

 இந்தியாவின் முேல்  பிளாஸ்டிக் உபதயாகமல்லாமல் ேயாரிக்கப்படட் திறரப்படம் எனும் 

சபருறமறய ’கூலி நம்பர ் 1’ ( ‘Coolie No.1’)   எனும் போலிவுட ் திடரப்படம் வபற்றுள்ளது. இநத் 

திடரப்படதட்த யடவிட ்தெோன் இ க்கியுள்ளோர.்  

 ெரவ்தேெ அளவில் அதிக ேங்கம் றகயிருப்பு றவே்துள்ள நாடுகளின் படட்ியல் 2019ல்  

இந்தியா  (ெரவ்தேெ நாணய நிதிய கணக்குடன் தெரே்்து) 9 வது இடே்றேயும்,  இந்தியா ேனி 

நாடாக (ெரவ்தேெ நாணய நிதிய கணக்கு ேவிரே்்து) 10 வது இடே்றேயும் வபற்றுள்ளது.  உலக 

தங்க கவுண்சில் ( World Gold Council (WGC)) வெளியிடட்ுள்ள இநத் படட்ி லில் முதல்  ஐநத்ு இடங்கடள 

முடறய  அவமரிக்கோ, வெரம்னி, ெரெ்யதெ நோண  நிதி ம் (International Monetary Fund(IMF)),  இதத்ோலி 

மற்றும் பிரோன்ஸ் நோடுகள் வபற்றுள்ளன.  

o கூ.தக. :1987 ஆம் ஆண்டு வதோடங்கப்படட்  உலக தங்க கவுண்சிலின் தடலடமயிடம் 

லண்டனில் அடமநத்ுள்ளது.  

 ’தபாக்குவரே்து மற்றும் சுற்றுலா தபாடட்ி நாடுகளின் படட்ியல் 2019’ (Travel & Tourism Competitiveness 

Index (TTCI) ) ல் இந்தியா  34 வது இடே்றேப் சபற்றுள்ளது. இநத் படட்ி லில் முதல் மூன்று 

இடங்கடள முடறய  ஸ்வபயின், பிரோன்ஸ் மற்றும் வெரம்னி நோடுகள் வபற்றுள்ளன.  

 முேலாவது தேசிய இறணய குற்றங்கள் புலனாய்வு மாநாடு (National Conference on Cyber Crime 

Investigation and Cyber Forensics)   4-5 செப்டம்பர ்2019 தினங்களில் புது தில்லியில் நடடவபற்றது.  
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 மே்திய அரசின் தமம்படட் கல்வி நிறுவனே் திடட்ே்தின் கீழ்  இரண்டாம் கடட்மாக சென்றன 

ஐஐடி, வாராணசியில் உள்ள பனாரஸ் ஹிந்து பல்கறலக்கழகம், காரக்பூர ் ஐஐடி, தில்லி 

பல்கறலக்கழகம், றஹேராபாே் பல்கறலக்கழகம் ஆகிய 5 அரசு பல்கறலக்கழகங்கள் 

தேரவ்ு செய்யப்படட்ுள்ளன. யமலும், தனி ோர ் கல்விநிறுெனங்கள் ெரிடெயில்,  தமிழகதத்ில் 

உள்ள யெலூர ்விஐடி, அமிரத்ோ விஷ்ெ வித ் பீடம், புதுதில்லி ெோமி ோ ஹதோரத் ்கல்வி நிறுெனம், 

ஒடிஸோவில் உள்ள கலிங்கோ  வதோழில்நுடப் கல்வி நிறுெனம், வமோஹோலியில் உள்ள ெதத்ி  போரதி 

அறகக்டட்டளயின் போரதி கல்வி நிறுெனம் ஆகி ெற்றுகக்ு யமம்படட் கல்வி நிறுென 

அநத்ஸ்துகக்ோன உதய்தெ ஒப்புதல் கடிதம் மதத்ி  மனிதெள யமம்போடட்ு அடமெெ்கதத்ோல் 

ெழங்கப்படட்ுள்ளது. 

o கூ.ேக. :  மதத்ி  அரசின் யமம்படட் கல்வி நிறுெனத ்  திடட்தத்ின் கீழ் 10 அரசு உ ரக்ல்வி 

நிறுெனங்கள், 10 தனி ோர ்உ ரக்ல்வி நிறுெனங்கள் என நோடு முழுெதிலுமிருநத்ு 20 கல்வி 

நிறுெனங்கள் யதரவ்ு வெ ் ப்படும். அெ்ெோறு யதரவ்ு வெ ் ப்படும் அரசு உ ரக்ல்வி 

நிறுெனங்களுகக்ு ரூ. 1,000 யகோடி நிதியுதவி அளிக்கப்படும்.   இநத்த ்திடட்தத்ின் கீழ் யதரவ்ு 

வெ ் ப்படும் தனி ோர ்கல்வி நிறுெனங்களுக்கு நிதி தவி அளிகக்ப்படோது என்ற யபோதும், 

பிற சுதநத்ிரங்கள் அடனதத்ும் ெழங்கப்படும்.  அதோெது, கல்வி மற்றும் நிரெ்ோகதத்ில் முழு 

தன்னோடச்ி அதிகோரம், நிதி ப ன்போடு சுதநத்ிரம் அதோெது, கல்வி நிறுென ெளரெ்ச்ிகக்ோக 

நிதி வபறுதல், வெலெழிதத்லில் முழு தன்னோடச்ி அதிகோரம், மதத்ி  அரசின் அனுமதி 

வபறோமயல தடலசிறநத் வெளிநோடட்ு உ ரக்ல்வி நிறுெனங்களுடன் கூடட்ுறவு 

டெதத்ுகவ்கோள்ளும் அனுமதி, வதோழில் நிறுெனதத்ில் பணிபுரிபெரக்டள வகௌரெ 

விரிவுடர ோளரக்ளோக நி மிதத்ுகவ்கோள்ளும் அதிகோரம், 25 ெதவீத இடங்களில் வெளிநோடட்ு 

யபரோசிரி ரக்டள பணி மரத்த்ிக ் வகோள்ளும் அதிகோரம், வெளிநோடட்ு கல்வி 

நிறுெனங்களுடன் மோணெர,் ஆசிரி ர ் பரிமோற்றம் வெ ்யும் அதிகோரம் என பல்யெறு 

சுதநத்ிரங்கள் ெழங்கப்படும். 

 இந்திய விமானப்பறடக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் தகாடி செலவில் ஆகாஷ் ஏவுகறணகறள வாங்க 

மே்திய அரசு ஒப்புேல் அளிதத்ுள்ளது. 

 உலகில் சுற்றுலா செல்ல ேகுந்ே நாடுகள் வரிறெபடட்ியலில் இந்தியா 34-வது இடே்தில் 

உள்ளது என உலக வபோருளோதோர மன்றதத்ின் ெமீபதத்ி  ப ண மற்றும் சுற்றுலோ  யபோடட்ிதத்ிறன் 

அறிகட்கயில்  வதரிவிகக்ப்படட்ுள்ளது.  

 ஐ.ஆர.்சி.டி.சி இயக்கும் இந்தியாவின் முேல் ‘ேனியார’் சரயில் தெறவ  அக்தடாபர ் 4 முேல் 

சோடங்குகிறது.  ஐ.ஆர.்சி.டி.சி எனப்படும் இநத்ி  ரயில்யெ யகடட்ரிங் மற்றும் சுற்றுலோ 

கோரப்்பயரஷன்  வடல்லி-லக்யனோ யதெோஸ் எகஸ்்பிரஸ்  இடடய  வரயில் ஓடட்ுநர,் கோெலர,் 

ஆர.்பி.எஃப் ஆகிய ோடர இநத்ி  வரயில்யெ ெழங்கும், டிகவ்கட,் ஊழி ரக்ள், பணி ோளரக்ள், 

யகடட்ரிங் ஆகி ெடெ டனதத்ும்  ஐ.ஆர.்சி.டி.சி ோல் நிரெ்கிகக்ப்படும். 

 ”சபரு நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும் வங்கிக்கடன்களுக்கான”   இரண்டாம் கடட் ெந்றே 

பற்றி ஆராய  டி.என்.மதனாகரன் ேறலறமயில் அறமக்கப்படட்  குழு  ( taskforce on secondary market 

for corporate loans)  தனது அறிகட்கட  ரிெரெ்் ெங்கியிடம் 3-9-2019 அன்று ெமரப்்பிதத்ுள்ளது.  
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 ”வாழ்வேற்கு உகந்ே நகரங்கள் படட்ியல் 2019” (Global Liveability Index 2019)  ல்  புது தில்லி 118 ஆவது 

இடே்றேயும், மும்றப 119 வது இடே்றேயும் சபற்றுள்ளன. வபோருளோதோர நுண்ணறிவு 

அடமப்பினோல் ( Economist Intelligence Unit(EIU)) வெளியிடப்படட்ுள்ள  இநத் படட்ி லில் முதல் மூன்று 

இடங்கடள  முடறய   வி ன்னோ, வமல்யபோஃரன்் மற்றும் சிடன்ி ஆகி  நகரங்கள் வபற்றுள்ளன.  

 ”ெதி” (SATHI - Sophisticated Analytical and Technical Help Institute) என்ற வப ரில்  அறிவி ல் வதோழில்நுடப் 

கடட்டமப்பு ெெதிகடளப்  பகிரந்த்ுவகோள்ளகக்ூடி  திடட்தத்ிற்கு ஐ.ஐ.டி வடல்லி மற்றும் ஐ.ஐ.டி. 

கோரக்பூர ் ஆகி  கல்வி நிறுெனங்கடள மதத்ி  அறிவி ல் வதோழில்நுடப்தத்ுடற 

யதரந்வ்தடுதத்ுள்ளது.  

 ’இ-சிகசரடட்ுகள்’ (e-cigarette) பயன்பாடற்ட முற்றிலுமாக ேறட செய்வேற்கான மதத்ி  

சுகோதோரதத்ுடறயின் பரிநத்ுடரகளின் மீது முடிவெடுப்பதற்கோக  மதத்ி  நிதி டமெெ்ர ்நிரம்லோ 

சீதத்ோரோமன் தடலடமயிலோன பல்யெறு அடமெெ்ரடெகளின் கூடட்ுக ் குழு 

அடமகக்ப்படட்ுள்ளது.  

 ”வாய்ஸ் இண்டரத்நெனல்” ( ‘VOICE International’) என்ற சபயரில் காலாண்டிற்சகாருமுறற 

சவளியிடப்படும்  பருவ இேறழ தேரே்ல் கமிஷன் வெளியிடட்ுள்ளது.  

 72 வது உலக சுகாோர அறமப்பின்  சேன்கிழக்கு ஆசிய பிராந்திய குழுவின் கூடுறக  2 

வெப்டம்பர ்2019 அன்று புது தில்லியில் நடடவபற்றது. 

 சபருமதிப்பிலான பணங்கறள எண்ணுவேற்கான தராதபாறவ அறிமுகப்படுே்தியுள்ள 

இந்தியாவின் முேல் வங்கி எனும் சபருறமறய ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ ெங்கி வபற்றுள்ளது.  

 பாரே் நிறல -6  மாசுகடட்ுப்பாடட்ு ேரே்தில் (Bharat Stage (BS ) VI emission standards)  வாகனங்கறளே் 

ேயாரிே்துள்ள இந்தியாவின் முேல் வாகனே்ேயாரிப்பு நிறுவனம் எனும் சபயறர அதொக் 

றலலண்ட ்நிறுவனம் சபற்றுள்ளது.  

o கூ.ேக.  :  1 ஏப்ரல் 2020 முதல் இநத்ி ோவில் விற்படன வெ ் ப்படும் அடனதத்ு 

ெோகனங்களும்  போரத ்நிடல -6 மோசுகடட்ுப்போடட்ு தரதட்த பின்பற்றுெது கடட்ோ ம் என 

உெெ்நீதிமன்றம் உதத்ரவிடட்ுள்ளது குறிப்பிடதத்கக்து.  

 ”நுவாறக” (Nuakhai- harvesting festival) என்ற வப ரில் அறுெடடத ்திருவிழோ ஒடிஷோ மோநிலதத்ில்   3-9-

2019 அன்று வகோண்டோடப்படட்து.  

 ஒடிஷாவில் ’ஒதர நாடு ஒதர தரென் காரட்ு’ திடட்ம்  1 செப்டம்பர ் 2019 அன்று வதோடங்கி 

டெகக்ப்படட்து.   

 ”AB-MGRSBY”  (Ayushman Bharat-Mahatma Gandhi Rajasthan Swasthya Bima Yojna)  என்ற சபயரில் புதிய 

மருே்துவக் காப்பீடட்ுே்திடட்ே்றே இராெஸ்ோன் அரசு அறிமுகப்படுே்தியுள்ளது.  இநத் 

திடட்தத்ின் மூலம்   வபோதுெோன யநோ ்களுகக்ு ரூ.30,000 ெடரயிலும்,    கடுடம ோன யநோ ்களுக்கு 

ரூ.300,000 ெடரயிலும்   இலெெமருதத்ுெக ்கோப்பீடு ெழங்கப்படும்.  

 இந்தியாவின் மிக நீளமான மின்ொரமயமாக்கப்படட் இரயில் சுரங்கப்பாறே  (6.7 கி.மீ) 

ஆந்திரப் பிரதேெ மாநிலம் செரத்லாபாலி மற்றும் ராபூரு (Cherlopalli and Rapuru) இறடதய  

துடணகக்ுடி ரசுதத்டலெர ்வெங்டக ோ நோயுடு அெரக்ளோல் வதோடங்கி டெகக்ப்படட்ட்ுள்லது/   
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 ’நமஸ்தே பசுபிக்’ (‘Namaste Pacific’) என்ற வப ரிலோன பன்னோடட்ு கலோெெ்ோர நிகழ்வு   புது தில்லியில் 

27-8-2019 டன்று   ஆஸ்தியரலி ோ , நியூசிலோநத்ு, பபுெோ குனி ோ, ஃபிஜி  நோடுகளின் தூதரங்களோல் 

இடணநத்ு  நடதத்ப்படட்ுள்ளது.  

 ”அக்குவா அக்குவாரியா 2019” ( Aqua Aquaria India)  மோநோடு டஹதரோபோதத்ில் 30-08-2019 அன்று 

’கடயலோரப் பகுதிகளில் நீலப்புரடச்ிட  உருெோக்குதல்’ (To take Blue Revolution to India’s hinterland) எனும் 

டம கக்ருதத்ில்  மதத்ி  ெரத்த்க அடமெெ்கதத்ின் கடல்ெோர ்வபோருடக்ள் ஏற்றுமதி யமம்போடட்ு 

ஆடண தத்ின் (Marine Products Export Development Authority (MPEDA) )  மூலம் நடதத்ப்படட்து.  

கூ.ேக. :   

o உலகளவில் மீன் உற்பதத்ில் இநத்ி ோ இரண்டோமிடதத்ிலுள்ளது (முதலிடதத்ில் சீனோ உள்ளது) 

. 2018-2019 ஆம் ஆண்டில் 13.70 மில்லி ன் டன் மீன்கடள இநத்ி ோ உற்பதத்ி வெ ்துள்ளது. 

o மீன் ஏற்றுமதிட ப் வபோறுதத்ெடரயில், இநத்ி ோ உலகளவில் நோன்கோெது இடதத்ிலுள்ளது.  

o கடல்ெோர ்வபோருடக்ள் ஏற்றுமதி யமம்போடட்ு ஆடண தத்ின் (Marine Products Export Development 

Authority (MPEDA) ) தடலடமயிடம் யகரள மோநிலம் வகோெச்ி நகரில் அடமநத்ுள்ளது.  

 ’இண்டரஃ்தபால்’  ( International Criminal Police Organization (INTERPOL)) அறமப்பின்  சபாதுெ ் செயலர ் 

ெூரெ்ன் ஸ்டாக் ( Jürgen Stock) மே்திய உள்துறற அறமெெ்ர ்அமிே்ஷா அவரக்றள 31 ஆகஸ்டு 

2019 அன்று புது தில்லியில் ெந்திே்து தபெச்ுவாரே்்றே நடே்தினார.்  இெநத்ிப்பின் யபோது 2022 ஆம் 

ஆண்றடய ‘இண்டரத்பால் சபாது ெறப கூடட்ே்றே’ (INTERPOL General Assembly ) புது தில்லியில் 

நடதத் திடட்மிடப்படட்ுள்ளது. 

கூ.ேக. :   

o ‘International Criminal Police Commission’ என்ற வப ரில் 1923 ஆம் ஆண்டு வதோடங்கப்படட் 

இண்டரய்போல் அடமப்பின் வப ரோனது, 1956 ஆம் ஆண்டில் ‘இண்டரஃ்யபோல்’ 

எனப்வப ரம்ோற்றம் வெ ் ப்படட்து.  

o ‘போதுகோப்போன உலகதத்ிற்கு கோெல்துடறகடள இடணப்பது’ ( Connecting police for a safer world) 

என்ற  யநோகக்தத்ுடன் வெ ல்படும் இெ்ெடமப்பின் தடலடமயிடம் பிரோன்ஸ் நோடட்ின் 

லிய ோன் நகரில் அடமநத்ுள்ளது.  

 ’இப்தபாஸ்’ (Ipsos) நிறுவனம் நடே்திய உலக மகிழ்ெச்ி கணக்சகடுப்பில் (Global Happiness Survey) 28 

முக்கிய ெந்றே நாடுகளில் இந்தியா 9 வது இடே்றே சபற்றுள்ளது.  இப்படட்ி லில் முதல் 

இடதட்த ஆஸ்தியரலி ோ மற்றும் கனடோ நோடுகளும், இரண்டோம் இடதட்த சீனோவும்,  மூன்றோம் 

இடதட்த இங்கிலோநத்ும், நோன்கோம் இடதட்த பிரோன்ஸ் மற்றும் ஐநத்ோம் இடதட்த அவமரிகக்ோவும் 

வபற்றுள்ளன.  

 ”டிஜிடட்ல் இந்தியாவிற்கான கடட்றமப்பு” (Build for Digital India)  எனும்  திடட்ே்றே  

செயல்படுே்துவேற்காக மே்திய மின்னணு மற்றும் ேகவல் சோழில்நுடப் அறமெெ்கமும் 

கூகுள் (Google) நிறுவனமும்  31-8-2019 அன்று புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் யமற்வகோண்டுள்ளன.  

o கூ.ேக. :  ”டிஜிடட்ல் இநத்ி ோவிற்கோன கடட்டமப்பு”  எனும் திடட்தத்ின் மூலம்  விெெோ ம், 

மருதத்ுெம் , கல்வி, உடக்டட்டமப்பு, வபண்கள் போதுகோப்பு, ஸ்மோரட் ் நகரங்கள் ஆகி  

துடறகளில் பிரெெ்டனகளுகக்ோன தீரவ்ுகடள கல்லூரி மோணெரக்ளிடமிருநத்ு வபறுெதற்கு 
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ஊகக்ுவிகக் மு ற்சிகள் யமற்வகோள்ளப்ப்படட்ுள்ளன. நோடு முழுெதிலுமுள்ள வபோறியி ல் 

மோணெரக்ள் இநத் திடட்தத்ில் பங்யகற்கலோம்.  

 குழு ோக்குேல் ேடுே்ேல் மதொோ 2019 ((Prevention of Lynching) Bill, 2019) யமற்கு ெங்க மோநில 

ெடட்மன்றதத்ில் 30 ஆகஸ்டு 2019 அன்று நிடறயெற்றப்படட்ுள்ளது.          

 “ெமுே்திராயான்” (‘Samudrayaan’) என்ற வப ரில் ஆள்கடல் ஆரோ ்ெச்ிட   மதத்ி  புவி அறிவி ல் 

அடமெெ்கதத்ின் கீழ் இ ங்கும்  நிறுெனமோன, வென்டனயிலுள்ள   யதசி  கடல் வதோழில்நுடப் 

நிறுெனம் (National Institute of Ocean Technology, Chennai)  2021-2022 கோலகக்டட்தத்ில் வதோடங்கவுள்ளதோக  

அறிவிகக்ப்படட்ுள்ளது.  

வெளிநாடட்ு உறவுகள்   

 குருநானக் நிறனவாக தநபாளே்தில் நாணயங்கள் சவளியீடு : சீகக்ி  மததட்த நிறுவி ெரும், 

சீகக்ி ரக்ளின் முதல் குருவுமோன குருநோனக ்யதவின் 550-ஆெது பிறநத் தினதட்தவ ோடட்ி, அெரது 

நிடனெோக யநபோளதத்ில்  3 நோண ங்கள் வெளியிடப்படட்ன. 

 ’மலபார ் 2019’ (“Malabar 2019”) என்ற வப ரில் இநத்ி ோ, அவமரிகக்ோ மற்றும் ெப்போன் நோடுகளின் 

கடற்படடகளின் 23 ெது  கூடட்ு பயிற்சி ெப்போனின் ெோசியபோ நகரில்  25 வெப்டம்பர ் 2019 அன்று 

வதோடங்கியுள்ளது.  

o கூ.தக. : 1992 ஆம் ஆண்டு இநத்ி ோ மற்றும் அவமரிகக் நோடட்ு கடற்படடகளிடடய  

வதோடங்கி   மலபோர ்  பயிற்சியில்,  2015 ஆம் ஆண்டு முதல் ெப்போனும் இடணநத்ு 

பங்யகற்றுெருகிறது.  

 காந்தி சூரியப் பூங்கா திறந்து றவப்பு :  அவமரிகக்ோ வென்றுள்ள பிரதமர ் நயரநத்ிர யமோடி, 

மகோதம்ோ கோநத்ியின் 150-ஆெது ஆண்டு பிறநத்தினதட்த முன்னிடட்ு ஐ.நோ.வபோதுெ ் ெடப 

தடலடம கதத்ில் கோநத்ி சூரி ப் பூங்கோடெ 24-9-19 அன்று  திறநத்ு டெதத்ோர0்02E 

 காந்தி நிறனவு ஐ.நா. ேபால் ேறல சவளியீடு :  ஐ.நோ தடலடம கதத்ில் 'தற்கோல உலகில் 

மகோதம்ோ கோநத்ியின் பங்களிப்பு' என்ற நிகழ்ெச்ி 24-9-19 அன்று  நடடவபற்றது. இதில் பிரதமர ்

நயரநத்ிர யமோடி மற்றும் பிற உலகத ் தடலெரக்ளும் பங்யகற்றனர.்  அப்யபோது, 150-ஆெது 

பிறநத்தினதட்த முன்னிடட்ு மகோதம்ோ கோநத்ிட  வகௌரவிகக்ும் விதமோக ஐகக்ி  நோடுகள் 

ெடபயின் மகோதம்ோ கோநத்ி நிடனவு தபோல் தடல வெளியிடப்படட்து. 

 கினியா பிொவு (Republic of Guinea Bissau) நாடட்ிற்கான இந்தியாவின் தூேராக தகாோவரி 

சவங்கட ஸ்ரீநிவாஸ் நி மிகக்ப்படட்ுள்ளோர.்  

 “Exercise Tiger Triumph 2019” என்ற வப ரில் இநத்ி ோ - அவமரிகக் நோடுகளின்  முதலோெது முப்படட  

பயிற்சி   நெம்பர ்2019 ல் விெோகப்படட்ிணம் மற்றும் கோகக்ிநோடோவில் நடடவபறவுள்ளது. 

 அசமரிக்காவின் ஹீஸ்டன் நகரில் தமாடி :  பிரதமர ் யமோடி அெரக்ள் 21-29 வெப்டம்பர ் 2019 

தினங்களில் 7 நோள் அரசுமுடறப் ப ணமோக அவமரிகக்ோ வென்றுள்ளோர.்  உலகின் எரிெக்தி 

தடலநகரம் என்ற சிறப்டப வபற்றுள்ள ஹூஸ்டன் நகரில் 50 ஆயிரதத்ுகக்ும் யமற்படட் 
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இநத்ி ரக்ள் கலநத்ு வகோண்ட பிரமோண்ட வபோதுகக்ூடட்தத்ில் பிரதமர ் யமோடியும், அவமரிகக் 

ெனோதிபதி டிரம்பும் ஒயர யமடடயில் யதோன்றி யபசினோரக்ள்.   

o கூ.ேக. :  "கனவுகடள பகிருங்கள், ஒளிடம மோன எதிரக்ோலம்" என்ற தடலப்பில் உடரட  

வதோடங்கி  பிரதமர ்யமோடி,  தனது யபெச்ினிடடய  ‘எல்யலோரும் ெவுகக்ி ம்’ என தமிழில் 

யபசினோர.்  

 அசமரிக்காவில் இருந்து 50 லடெ்ம் டன் இயற்றக எரிவாயு இறக்குமதி செய்ய பிரேமர ்தமாடி 

முன்னிறலயில் சடல்லூரியன் மற்றும் சபடத்ராசநட ் எல்.என்.ஜி. நிறுவனங்களுக்கு 

இறடதயயான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் றகசயழுே்திடப்படட்து .  இநத் ஒப்பநத்தத்ின்படி, 

வடல்லூரி ன் நிறுெனம், அடமகக்வுள்ள டிரிப்வுட ் எல்.என்.ஜி. ஏற்றுமதி முடன தத்ில் 

இநத்ி ோவின் வபடய்ரோவநட ்எல்.என்.ஜி. நிறுெனம் 2½ பில்லி ன் டோலர ் (சுமோர ்ரூ.17 ஆயிரதத்ு 750 

யகோடி) முதலீடு வெ ்யும். 40 ஆண்டு கோலதத்ுகக்ு ஆண்டுகக்ு 50 லடெ்ம் டன் இ ற்டக எரிெோயுடெ 

(எல்.என்.ஜி.) வடல்லூரி ன் நிறுெனம், இநத்ி ோவுக்கு ெழங்கும். 

 மங்தகாலியாவின் உல்லன்பாேர ் நகரில் அறமந்துள்ள  காந்ேன் சடக்சென்லிங் 

மடாலயே்திற்கு ஒரு புே்ே பகவான் சிறலறய நன்சகாறடயாக இந்தியா வழங்கியுள்ளது. 

தனது இரு சீடரக்ளுடன் புதத்ர ் அமரந்த்ிருகக்ும் ெடகயில் ெடிெடமகக்ப்படட்ுள்ள இநத்ெ ்

சிடலட  போரதப் பிரதமர ் திரு. நயரநத்ிர யமோடியும் மங்யகோலி  அதிபர ் திரு. கல்தம்ோகின் 

பதத்ுல்கோவும்  இடணநத்ு 20-9-2019 அன்று  திறநத்ு  டெதத்னர.்  

o கூ.ேக. :  இநத் கோநத்ன் வடகவ்ென்லிங்  மடோல தத்ில் அடமதிகக்ோன ஆசி  பவுதத் 

மோமன்றதத்ின் (ABCP) 11ெது மோநோடு கடநத் ெூன் 21 முதல் 23ம் யததி ெடரயில் 

நடடவபற்றது. 

 குடியரசுே்ேறலவர ் ராம்நாே் தகாவிந்ே் அவரக்ள்  9-17 செப்டம்பர ் 2019 தினங்களில்  

ஐஸ்லாந்து, சுவிடெ்ரல்ாந்து மற்றும் ஸ்தலாதவனியா நாடுகளுக்கு அரசுமுறற 

சுற்றுப்பயணம் யமற்வகோண்டோர.்  

 ‘சிடச்மக்ஸ் 2019’ (SITMEX-Singapore-India-Thailand Maritime Exercise) என்ற வப ரில்  முதலோெது,   

சிங்கப்பூர ் - இநத்ி ோ - தோ ்லோநத்ு நோடுகளுகக்ிடடய  ோன முதத்ரப்பு  கடற்படட பயிற்சி  16-20 

வெப்டம்பர ்2019 தினங்களில்    அநத்மோனின் யபோரட்ப்ியளரில் நடடவபற்றது.  

 தகன்ெர ் சிகிெற்ெயில்  ஒே்துறழப்பு வழங்குவேற்காக,  தகரள மாநில அரசு மற்றும் 

மாலே்தீவு நாடட்ு அரசு இறடதய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் 16-9-2019 அன்று யமற்வகோள்ளப்படட்து.  

 ”Tsentr (centre) 2019”  என்ற வப ரில்   ெோங்கோ ் ஒதத்ுடழப்பு அடமப்பின் உறுப்பு 

நோடுகளுக்கிடடய  ோன  பன்னோடட்ு கூடட்ு இரோணுெப் பயிற்சி ோனது 14-23 வெப்டம்பர ் 2019 

தினங்களில்   ரஷி ோவின்  ஓரன்பரக் ் எனுமிடதத்ில் நடடவபற்றது.  

 ’Spice 2000’ என்று வப ரிடப்படட்   இஸ்யரல் நோடட்ினோல்  இநத்ி  இரோணுெதத்ிற்கோக 

த ோரிகக்ப்படட் ெழிகோடட்ுதலில் வெ ல்படகக்ூடி  வெடி குண்டு (Guided Bomb)  15-9-2019 அன்று 

இநத்ி ோவிடம் ஒப்படடகக்ப்படட்ுள்ளது.   

 இரண்டாம் உலகப்தபாரின் தபாது   இந்தியாவில் அறடக்கலம் புகுந்ே 5000 தபாலந்து நாடட்ு 

அகதிகளின் நிறனவாக நிறனவுே் தூணானது     மகோரோஷ்டிரோ மோநிலம் யகோல்கோப்பூர ்



 
 

Portal Academy                                                          mail@tnpscportal.in                                   Page 30 

 

www.tnpscportal.in      நடப்பு நிகழ்வுகள்  செப்டம்பர ்2019 

மோெடட்தத்ிலுள்ள ெோலிெோட ் எனுமிடதத்ில் யபோலநத்ு நோடட்ின் துடண  வெளிநோடட்ு விெகோர 

அடமெெ்ர ்மோரச்ின் பிரிடோக்ஸ்   என்பெரோல்  14-9-2019 அன்று திறநத்ு டெகக்ப்படட்து.  

 சீக்கிய மேே்றே தோற்றுவிே்ே குரு நானக் தேவின்  550 வது பிறந்ே தினே்றே முன்னிடட்ு 

அவரின் எழுே்துக்களின் சோகுப்றப  பல்தவறு முக்கிய உலக சமாழிகளில் சமாழிப் 

சபயரே்்து சவளியிடவுள்ளோக ‘யுசனஸ்தகா’ (UNESCO)  அறமப்பு அறிவிே்துள்ளது.  

o கூ.ேக :  16 நெம்பர ் 1945 ல் வதோடங்கப்படட் யுவனஸ்யகோ அடமப்பின் தடலடமயிடம் 

பிரோன்ஸ் நோடட்ின் போரிஸ் நகரில் அடமநத்ுள்ளது. இதன் தற்யபோடத  தடலெரோக  

பிரோன்ஸ் நோடட்டெ ்யெரந்த் ஆடய்ர அயெோயல (Audrey Azoulay) உள்ளோர.்  

 ஏமன் நாடட்ிற்கான ஐக்கிய நாடுகளறவயின் அறமதி திடட்ே்தின் (UN’s peace mission in Yemen) 

ேறலவராக இந்தியாறவெ ்தெரந்்ே அபிஜிே் குகா (Abhijit Guha)  நி மிக்கப்படட்ுள்ளோர.்   

 இந்தியா - வங்காளதேெே்திற்கிறடதய அறமக்கப்படட்ு வரும் அகரே்லா(Agartala)   - 

அகாவுரா(Akhaura, Bangladesh)   இரயில்  பாறே திடட்ம்  2020 ல் நிடறயெற்றப்படும் எனும் இநத்ி  

அரசு அறிவிதத்ுள்ளது.  

 ஷாங்காய் அறமப்பின் முேலாவது   இராணுவ மருே்துவ  மாநாடு 12-13 செப்டம்பர ் 2019 

தினங்களில் புது தில்லியில் நடடவபற்றது.  

 ’றமே்ர ீ - 2019’ (Maitree – 2019) என்ற வப ரிலோன இநத்ி ோ - தோ ்லோநத்ு நோடுகளுகக்ிடடய  ோன  

ெருடோநத்ிர கூடட்ு இரோணுெப் பயிற்சி  யமகோல ோவிலுள்ள உம்யரோ எனுமிடதத்ில்  16-29 வெப்டம்பர ்

2019 தினங்களில் நடடவபற்றது.  

 ’புலாதிசி எக்ஸ்பிரஸ்’ (Pulathisi Express) :  இநத்ி  இரயில்யெயின் இநத்ி ோவில்  த ோரிப்யபோம் (‘Make 

in India’)  திடட்தத்ின் மூலம் த ோரிகக்ப்படட்ுள்ள ’புலோதிசி எக்ஸ்பிரஸ்’ எனப்படும் வெோகுசு இரயில் 

இலங்டகயில்  தனது யெடெட  11-9-2019 அன்று  வதோடங்கியுள்ளது.  

 ஐக்கிய அரபு எமிதரடட்ின் ’UAE Order of Zayed II’ விருது  ஐக்கிய அரபு எமிதரடட்ுக்கான இந்திய 

தூேர ் நவ்தீப் சிங் சூரி -க்கு ெழங்கப்படட்ுள்ளது.  

 இந்தியா-சிங்கப்பூர-்ோய்லாந்து கடற்பறடகள் பங்தகற்கும் முே்ேரப்பு கூடட்ுப் பயிற்சி  (IN-

RSN-RTN Trilateral Exercise)   16-9-2019 ல் அந்ேமான்-நிதகாபர ் தீவுகளில் உள்ள தபாரட் ் பிதளர ்

துறறமுகே்தில் சோடங்கியது.  இம்மூன்று நோடுகளும் இதத்டக  முதத்ரப்பு பயிற்சியில் 

பங்யகற்பது இது முதல் முடற ோகும்.  இதன் ஒருபகுதி ோக ் , SITMEX-19 (Singapore India Thailand Maritime 

Exercise)  எனும்  கூடட்ு கடற்படடப் பயிற்சியில்,  சிங்கப்பூர ் கடற்படடயின் "ஆரஎ்ஸ்எஸ் 

வடயனஷி ஸ்' சிறுரக தோக்குதல் கப்பல், தோ ்லோநத்ு கடற்படடயின் "வஹெட்ிஎம்ஸ் கிரோபுரி' 

யபோரக் ்கப்பல், இநத்ி  கடற்படடயின் "ரண்வீர'், "யகோரோ' யபோரக் ்கப்பல்கள், "சுகன் ோ' யரோநத்ுக் 

கப்பல் ஆகி டெ இநத்ப் பயிற்சியில் பங்யகற்றன.   

 இந்தியா- ஸ்விடெ்ரல்ாந்து இறடதய 3 புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேங்கள் 14-09-2019 அன்று 

றகசயழுே்ோகின. அரசுமுடறப் ப ணமோக, ஸ்விடெ்ரல்ோநத்ு வென்றுள்ள குடி ரசுதத்டலெர ்

ரோம்நோத ்யகோவிநத் ்மற்றும் சுவிஸ் அதிபர ்உல்ரிக ்மோர ்இடடய  நடத  ெநத்ிப்பின்யபோது  அடதத ்

வதோடரந்த்ு, பருெநிடல மோற்றதட்த ஒன்றிடணநத்ு எதிரவ்கோள்ெது, அறிவி ல் மற்றும் 
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வதோழில்நுடப் ஆரோ ்ெச்ியில் ஒதத்ுடழப்பு அளிப்பது என்பன உள்ளிடட் 3 புரிநத்ுணரவ்ு 

ஒப்பநத்ங்கள் டகவ ழுதத்ோகின. 

 இந்தியா-தநபாளம் இறடதயயான சபடத்ராலியக் குழாய் திடட்ம் சோடக்கம் : வதற்கு 

ஆசி ோவின்  முதல் இரு நோடுகளுக்கிடடய  ோன எல்டல கடநத் வபடய்ரோலி க ் குழோ ் 

இடணப்பு திடட்ம் எனும் வபருடமகக்ுரி  இநத் திடட்தட்த   பிரதமர ்நயரநத்ிர யமோடியும், யநபோள 

பிரதமர ் யக.பி. ெரம்ோ  ஓலியும் கோவணோலிக ் கோடச்ி ெோயிலோக கூடட்ோக  10-09-2019 அன்று 

வதோடகக்ிடெதத்னர.்        

o பிகோர ்மோநிலம் யமோதிஹோரி பகுதிகக்ும், யநபோளதத்ின் அம்யலகக்ஞ்ெ ்பகுதிக்கும் இடடய  

69 கி.மீ. நீளதத்ுக்கு  இநத் வபடய்ரோலி க ்குழோ ்  திடட்ம் அடமகக்ப்படட்ுள்ளது.     

o யநபோள பிரதமர ் யக.பி. ெரம்ோ ஓலி கடநத்  2018 ஆம் ஆண்டு இநத்ி ோவுக்கு ெநத்யபோது 

இதத்ிடட்தத்ுகக்ோன பணிகள் வதோடங்கப்படட்ன. 30 மோதங்களில் இடத முடிகக்த ்

திடட்மிடப்படட்ிருநத்  

o யமோதிஹரி-அம்யலகக்ஞ்ெ ்இடடய  ோன 69 கியலோ மீடட்ர ்தூர குழோ ் மூலம், ஆண்டுகக்ு 2 

மில்லி ன் வமடர்ிக ்டன் அளவிலோன தூ ்டம ோன வபடய்ரோலி ப் வபோருடக்டள, குடறநத் 

விடலயில் யநபோள மக்களுகக்ு விநிய ோகிகக் முடியும் என பிரதமர ் யமோடி வதரிவிதத்ோர.் 

யநபோளதத்ில் வபடய்ரோலி ப் வபோருடக்ளின் விடலட , லிடட்ருகக்ு 2 ரூபோ ் 

குடறப்பவதன்று அநந்ோடு முடிவெடுதத்ுள்ளது குறிப்பிடதத்கக்து.  

 ேறடயில்லா வரே்்ேக ஒப்பந்ேே்றே மறுஆய்வு செய்ய இந்தியாவும் ஆசியான் 

கூடட்றமப்பின் உறுப்பு நாடுகளான   மியான்மர,் ோய்லாந்து, கம்தபாடியா, புருதன, 

லாதவாஸ், சிங்கப்பூர,் பிலிப்பின்ஸ், மதலசியா, இந்தோதனசியா, வியே்நாம் ஆகிய  10 

நாடுகளும் ஒப்புக் சகாண்டுள்ளன.     ஆசி ோன்  நோடுகளின் வபோருளோதோர அடமெெ்ரக்ளும், 

இநத்ி  ெரத்த்கத ்துடற அடமெெ்ர ்பியூஷ் யகோ லும் கலநத்ுவகோண்ட கூடட்ம் போங்கோகக்ில்   10-

09-2019 அன்று நடடவபற்ற யபோது  இநத் ஒப்பநத்ம் யமற்வகோள்ளப்படட்ுள்ளது. அதன்படி,  

இநத்ி ோவுகக்ும் அநத்க ்கூடட்டமப்புக்கும் இடடய  கடநத் 2009ஆம் ஆண்டு யமற்வகோள்ளப்படட் 

தடடயில்லோ ெரத்த்க ஒப்பநத்தட்த மறுஆ ்வு வெ ்  முடிவு வெ ் ப்படட்து.   

o ஆசி ோன் கூடட்டமப்புக்கும் இநத்ி ோவுகக்ும் இடடய  ோன ெரத்த்கம், கடநத் 2017ஆம் 

ஆண்டு ரூ.5.15 லடெ்ம் யகோடி ோக இருநத்து. இது கடநத் 2018ஆம் ஆண்டில் ரூ.5.65 லடெ்ம் 

யகோடி ோக அதிகரிதத்ுள்ளது.  

 இந்தியா ஐஸ்லாந்து இறடதய   மீன்வளே் துறறயில் ஒே்துறழப்பு, கலாொர பரிமாற்றம், 

தூேரக அதிகாரிகளுக்கான விொ விலக்கு  ஆகிய துறறகளில் ஒே்துறழப்பிற்கான 

ஒப்பந்ேங்கள் 10-09-2019 அன்று றகசயழுே்ோகின.   குடி ரசுத ் தடலெர ் ரோம்நோத ் யகோவிநத் ்

மற்றும் ஐஸ்லோநத்ு அதிபர ் குடன்ி யெோஹோன்ென் இடடய  நடடவபற்ற யபெச்ுெோரத்ட்தயின் 

முடிவில் இநத் ஒப்பநத்ங்கள் டகவ ழுதத்ோகியுள்ளன.   

o கூ.ேக. :  வெப்டம்பர ் 2019 ல்  குடி ரசுதத்டலெர ் ரோம்நோத ் யகோவிநத் ்  ஐஸ்லோநத்ு, 

ஸ்விடெ்ரல்ோநத்ு, ஸ்யலோயெனி ோ ஆகி  3 நோடுகளுக்கு சுற்றுப்ப ணம் 

யமற்வகோண்டுள்ளது குறிப்பிடதத்கக்து.  
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 துபாயில் நடந்ே வரே்்ேக ேறலவரக்ள் தபரறவ கூடட்ே்தில்  9-9-2019 அன்று அமீரகம்-ேமிழகம் 

இறடதய முேலீடு சோடரப்ாக சமாே்ேம் 7 புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேங்கள் டகவ ழுதத்ோகி 

உள்ளது.  இதன் வமோதத் மதிப்பு ரூ.4,200 யகோடி. இதன்மூலம் 10 ஆயிரம் யபருகக்ு யெடலெோ ்ப்பு 

கிடடகக்ும் என வதரிவிகக்ப்படட்ுள்ளது. இெற்றில், துபோ ் துடறமுக குழுமம் ெோரப்ில் 

வெ ் ப்படட்ுள்ள புரிநத்ுணரவ்ு ஒப்பநத்தத்ின் மூலம் மடட்ும் தமிழ்நோடட்ில் 1,000 யபருகக்ு 

யெடலெோ ்ப்பு கிடடகக்ும். துபோ ் துடறமுக குழுமம் (யெமிப்பு கிடங்குகள் அடமகக்ும் திடட்ம்), 

ஐ-வடக ் நிறுெனம் (பல்யநோகக்ு ெரத்த்க ஏற்றுமதி திடட்ம்), வெ ன்ட ் நிறுெனம் (பய ோ டீெல் 

திடட்ம்), முல்க ் யஹோல்டிங்ஸ் (புதி  வதோழிற்ெோடலகள் அடமகக்ும் திடட்ம்), புயரோ குயளோபல் 

லோஜிஸ்டிகஸ்் (விெெோ  வபோருடக்ள் உற்பதத்ி திடட்ம்), பிடரம் வமடிகக்ல் (மருதத்ுெ சுற்றுலோ), எம் 

ஆடய்டோ (மின்ெோர ெோகன த ோரிப்பு) ஆகி  நிறுெனங்கள் புரிநத்ுணரவ்ு ஒப்பநத்ங்கள் 

வெ ்துள்ளன. 

கூ.ேக. :  

o இங்கிலோநத்ு, அவமரிகக்ோ, துபோ ் என 3 நோடுகளுக்கு  கடநத்  28 ஆகஸ்டு 2019 முதல்  9 

வெப்டம்பர ் 2019  ெடரயில் தமிழக முதலடமெெ்ர ் எடப்போடி பழனிெோமி அெரக்ள் 

சுற்றுப்ப ணம் யமற்வகோண்டிருநத்ோர.்  

o இநத் வெளிநோடட்ு சுற்றுப்ப ணதத்ின் மூலம்   இதுெடர வமோதத்ம் ரூ.9,280 யகோடி மதிப்பில் 

தமிழகதத்ில் முதலீடட்ுகக்ோன ஒப்பநத்ங்கள் டகவ ழுதத்ோகி உள்ளது குறிப்பிடதத்கக்து.  

o யமலும், துபோ ் நகருகக்ு அரசுமுடறப் ப ணம் யமற்வகோண்ட  முதல் தமிழக முதல்-

அடமெெ்ர ்என்ற வபருடமட  எடப்போடி பழனிெோமி வபற்றுள்ளோர.் 

 மங்தகாலிய அதிபர ்  கால்டம்ாகின் படட்ுல்கா (KhaltmaagiinBattulga)  19-23 செப்டம்பர ் 2019 

தினங்களில்  இந்தியாவிற்கு அரசு முறறப்பயணம் தமற்சகாண்டார.்  ப ணதத்ின்  ஒரு 

பகுதி ோக  மங்யகோலி ோவின் உலநத்ர ் நகரில் உல்ள கோநத்ன் வெங்க்லிங் புதத் மடோல தத்ில் 

(GandanTegchenling Monastery) நிறுெப்படட்  புதத்ர ்மற்றும் அெரது இரண்டு சீடரக்ள் சிடலட   பிரதமர ்

யமோடி மற்றும் மங்யகோலி  அதிபர ்இடணநத்ு திறநத்ு டெதத்ோரக்ள்.  

 16 வது  இந்தியா - சபலிஜியம் லக்ெம்பரக்் கூடட்ு சபாருளாோர கமிஷன் (Joint Economic Commission 

(JEC) between India and Belgium Luxembourg Economic Union (BLEU) )   17 வெப்டம்பர ் 2019 அன்று புது தில்லியில் 

நடடவபற்றது.  

 ”யூே் அபியாஸ் 2019” (Yudh Abhyas – 2019) என்ற வப ரில் இநத்ி ோ  -அவமரிகக்ோ 

நோடுகளுக்கிடடய  ோன ெருடோநத்ிர கூடட்ு இரோணுெ பயிற்சி  15 ெது ஆண்டோக  

அவமரிகக்ோவின் ெோசிங்டன் நகரில்  5-18 வெப்டம்பர ்2019 தினங்களில் நடடவபற்றது.  

 மாலே்தீவு நாடட்ின் குடிறமப் பணிகள் அலுவலரக்ள் 32 தபருக்கு  இந்தியாவின், முசெளரியில் 

அறமந்துள்ள  ’நல்லாடச்ிக்கான தேசிய றமயே்தில்’ (National Centre for Good Governance (NCGG))  16-

28 செப்டம்பர ்2019 தினங்களில் பயிற்சி ெழங்கப்படட்ுள்ளது.  

 சுவிடெ்ரல்ாந்தின்  வில்லினீவ் நகரில்  மகாே்மா காந்தியடிகளின் திருவுருவ சிறலறய   

இநத்ி  குடி ரசுதத்டலெர ் ரோம் நோத ் யகோவிநத் ்அெரக்ள் 14-9-2019 அன்று தனது அரசு முடறெ ்

சுற்றுப்ப ணதத்ின் யபோது திறநத்ு டெதத்ோரக்ள்.  
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 சேன்சகாரியாவில் இரு சகாரிய நாடுகளின் ேறலவரக்ளும்  (சேன்சகாரிய அதிபர ்மூன் தெ 

உன்னும், வடசகாரிய அதிபர ் கிம் தொங் உன்னும் ) கடந்ே 27 ஏப்ரல் 2018 அன்று  ெந்திே்துக் 

சகாண்ட வரலாற்றுெ ்சிறப்புமிக்க ’பன்முன்தொம்’ என்ற இடே்துக்குெ ் சென்று  பாதுகாப்புே் 

துறற அறமெெ்ர ் ராெ்நாே் சிங் 7-9-2019 அன்று  பாரற்வயிடட்ார.்   மூன்று நோள்  அரசுமுடறப் 

ப ணமோக  மதத்ி  போதுகோப்புத ்துடற அடமெெ்ர ்   ரோெ்நோத ்சிங்  வதன்வகோரி ோ வென்றிருநத்து 

குறிப்பிடதத்கக்து.  

 ’யுே் அப்யாஸ்-2019’ (Yudh Abhyas)  என்ற வப ரில் இநத்ி  ரோணுெதத்ுகக்ும், அவமரிகக் 

ரோணுெதத்ுக்கும் இடடய  ோன கூடட்ுப் பயிற்சி, ெோஷிங்டனில் உள்ள லூயிஸ் வமகக்ோரட்ு படடத ்

தளதத்ில் 5-18 வெப்டம்பர ்2019 தினங்களில் நடடவபறவுள்ளது.  

 ’இந்தோ-ோய் காரப்்பட’் (Indo-Thai CORPAT) என்ற சபயரில் இந்தியா மற்றும்  ோய்லாந்து 

நாடுகளுக்கிறடதயயான கூடட்ு இராணுவப்பயிற்சி  5-15 வெப்டம்பர ் 2019 தினங்களில் 

தோ ்லோநத்ு நோடட்ின் போங்கோக ்நகரில் நடடவபறுகிறது.  

 மூன்றாவது இந்தியா - ஆஸ்திதரலியா இறணய சகாள்றக தபெச்ுவாரே்்றே (India-Australia Cyber 

Policy Dialogue)  புது தில்லியில் 4 வெப்டம்பர ்2019 அன்று நடடவபற்றது.  

 மதலசிய பிரேமர-்தமாடி ெந்திப்பு:  கிழகக்ு பிரோநத்ி  வபோருளோதோரக ்கூடட்டமப்பின் மோநோடு 

ரஷி ோவின் விளோடியெோஸ்டோக ்நகரில் நடடவபற்று ெருகிறது. இதில் கலநத்ு வகோள்ள வென்றுள்ள 

பிரதமர ் யமோடி, மயலசி ப் பிரதமர ் மகோதீர ் முகமதுடெ 5-9-2019 அன்று ெநத்ிதத்ு முகக்ி  

விெகோரங்கள் குறிதத்ு ஆயலோெடன நடதத்ினோர.் 

 ரஷ்யாவில் தூர கிழக்கு பிராந்தியே்தின் வளரெ்ச்ிக்காக   இந்தியா  ரஷ்யாவுக்கு 1 பில்லியன் 

டாலர ்கடன் வழங்குகிறது.  

 இந்தியா, ரஷியா இறடதய வரே்்ேகம், பாதுகாப்பு, முேலீடு, விண்சவளி, எண்சணய்-

எரிவாயு, அணுெக்தி, கல்வி, கலாொரம் உள்ளிடட் துறறகளில் ஒே்துறழப்றப 

தமம்படுே்துவது சோடரப்ாக 15 ஒப்பந்ேங்கள் டகவ ழுதத்ோகியுள்ளன.   

 பாகிஸ்ோனிலுள்ள கரே்ாரப்ூர ்குருே்வாராவுக்கு இந்திய யாே்ரகீரக்ள் நுறழவுஇறெவு (விொ) 

இல்லாமல் பயணிப்பேற்கு இருநாடுகளும் ஒப்புேல் அளிதத்ுள்ளன. 

o சீகக்ி  மததட்தத ்யதோற்றுவிதத் குரு நோனக ்யதெ் நிடனெோக போகிஸ்தோனின் கரத்ோரப்ூரில் 

எழுப்பப்படட் தரப்ோர ்ெோஹிப் குருதெ்ோரோ, ெரெ்யதெ எல்டலப் பகுதியிலிருநத்ு சுமோர ்3 கி.மீ. 

வதோடலவில் ரோவி நதிகக்டரயில் அடமநத்ுள்ளது. அநத் குருதெ்ோரோவுக்கு இநத்ி ோவில் 

உள்ள சீகக்ி ரக்ள் புனிதப்ப ணம் யமற்வகோள்ள ெெதி ோக, இநத்ி ோவின் 

குருதோஸ்பூடரயும், கரத்ோரப்ூடரயும் இடணகக்ும் ெடகயிலோன ெழிதத்டதத்ுகக்ு கடநத் 

2018 ஆம் ஆண்டு இநத்ி ப் பகுதியிலும், போகிஸ்தோன் பகுதியிலும் தனிதத்னிய  அடிகக்ல் 

நோடட்ப்படட்து குறிப்பிடதத்கக்து.  

 சென்றன  - ரஷியாவின் விளாடிதவாஸ்க் நகர ் இறடதய ெரக்கு தபாக்குவரே்திற்கான 

ஒப்பந்ேம் றகசயழுே்து :    ரஷி ோவின் விலோடியெோஸ்யடோக ்நகரில் நடடவபறும் கிழகக்தத்ி  

வபோருளோதோர அடமப்பின் கூடட்தத்ில் பங்யகற்க இநத்ி  பிரதமர ் நயரநத்ிர யமோடி அெரக்ள் 

ரஷி ோ வென்றுள்ளோர.்  அப்யபோது, பிரதமர ்நயரநத்ிர யமோடி மற்றும் ரஷ்  அதிபர ்விளோடிமிர ்புதின் 
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முன்னிடலயில் வென்டன-ரஷ் ோவின் விளோடியெோஸ்யடோக ் நகர ் இடடய  ெரக்கு கப்பல் 

யபோக்குெரதத்ு உள்பட 25 ஒப்பநத்ங்கள் டகவ ழுதத்ோனது. 

o கூ.ேக. :  ஏ.யக-203 எனும் ரக துப்போகக்ிட  இநத்ி ோ மற்றும் ரஷி ோ நோடுகள்  இடணநத்ு 

த ோரிகக்வுள்ளது.  

 வங்காளதேெே்திற்கு   அடுே்ே 22 ஆண்டுகளுக்கு மின்ொர வினிதயாகம் செய்வேற்கான 

ஒப்பந்ேம்   அனில் அம்பானியின் ரிறலயன்ஸ் பவர ்  நிறுவனே்திற்கு  கிறடே்துள்ளது.  

இதன்படி  அநந்ோடு 718 வமகோ ெோட ் மின்ெோரதட்த ரிடல ன்ஸ் பெர ் நிறுெனதத்ிடமிருநத்ு 

ெோங்குகிறது.  

 பிரேமர ் தமாடி - சீன அதிபர ் ஜின்பிங்  ெந்திப்பு மாமல்லபுரே்தில்  அக்தடாபர ் 2019 ல் 

நறடசபறவுள்ளது. முன்னதோக  பிரதமர ்நயரநத்ிர யமோடி கடநத் 2018 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மோதம் 27, 

28-நய்ததிகளில் சீனோவுகக்ு சுற்றுப்ப ணம் யமற்வகோண்டோர.் அப்யபோது அெர ்அங்குள்ள வுகோன் 

நகரில் சீன அதிபர ்ஜின்பிங்டக ெநத்ிதத்ு யபசினோர.் அநத் யபெச்ுெோரத்ட்தயின் யபோது சீன அதிபர ்

ஜின்பிங்டக இநத்ி ோவுகக்ு ெருமோறு பிரதமர ் யமோடி அடழப்பு விடுதத்ோர.்  அதடன ஏற்று, சீன் 

அதிபர ்அக்யடோபர ்12, 13-நய்ததிகளில் இநத்ி ோவில் சுற்றுப்ப ணம் யமற்வகோள்ளவுள்ளோர.்  

 பாகிஸ்ோன் சரயில் நிறலயே்துக்கு குருநானக் சபயர ்  :   போகிஸ்தோனில் உள்ள பஞ்ெோப் 

மோகோணம் நோன்கோனோ வரயில் நிடல தத்ிற்கு சீகக்ி ரக்ளின் முதன்டம குருெோன குருநோனக் 

வப ர ்சூடட்ப்படும் என அநந்ோடட்ின் இரயில்யெ அடமெெ்கம் அறிவிதத்ுள்ளது.  குருநோனக ்இநத் 

நகரில் பிறநத்ு, இங்கு தோன் முதலில் தனது உபயதெதட்த வதோடங்கினோர.் உலகம் முழுெதும் உள்ள 

சீகக்ி ரக்ளின் பிரபல புனித தலமோக இநத் நகரம் விளங்குகிறது. ‘போபோ குருநோனக ்வரயில்’ என்ற 

புதி  வரயில் லோகூர-்நோன்கோனோ இடடய  விடரவில் இ க்கப்படும் எனவும் 

அறிவிகக்ப்படட்ுள்ளது.  

 குல்பூஷண் ொேவுடன் முேல் முறறயாக இந்திய துறணே் தூேர ் ெந்திப்பு :   போகிஸ்தோன் 

சிடறயில் அடடகக்ப்படட்ுள்ள இநத்ி  கடற்படட முன்னோள் அதிகோரி குல்பூஷண் ெோதடெ  

அநந்ோடட்ுகக்ோன இநத்ி  துடணத ் தூதர ் வகளரெ் அலுெோலி ோ 2-9-2019 அன்று  ெநத்ிதத்ுப் 

யபசினோர.் இஸ்லோமோபோதில் உள்ள சிடறயில் சுமோர ் 2 மணியநரம் ெடர இநத்ெ ் ெநத்ிப்பு 

நடடவபற்றது. இநத்ி த ் தரப்பு அதிகோரி ஒருெர ் குல்பூஷடண ெநத்ிப்பது இதுயெ 

முதல்முடற ோகும். 

 இரண்டாம் உலகப் தபாரின்தபாது ேங்கள் நாடட்ுப் பறடயினர ் தபாலந்து மக்களுக்கு 

இறழே்ே சகாடுறமகளுக்கு செரம்னி மன்னிப்பு தகாரியது.  அநத்ப் யபோரின்யபோது, வெரம்னி 

படடகள் யபோலநத்ு நோடட்ின் வீலுன் நகரில் குண்டுவீெச்ு நடதத் ஆரம்பிதத் 80-ஆெது ஆண்டு 

தினதட்தவ ோடட்ி அநத் நகரில் நடடவபற்ற நிகழ்ெச்ியில் வெரம்னி அதிபர ் ஃபிரோங்க-்ெோல்டட்ர ்

ஸ்டீன்மீ ர ்இெ்ெோறு மன்னிப்பு யகடட்ோர.் 

o கூ.ேக. :  இரண்டோம் உலகப் யபோரின்யபோது, நோஜி வெரம்னியின் தோகக்ுதலில் யபோலநத்ுதோன் 

அதிகபடெ் இழப்புகடள ெநத்ிதத்தோக ெரலோற்று அறிஞரக்ள் வதரிவிகக்ின்றனர.் அநத்ப் 

யபோரில் உலகம் முழுெதும் வகோல்லப்படட் 5 யகோடி யபரில், யபோலநத்ு மகக்ள் மடட்ும் சுமோர ்

60 லடெ்ம் யபர ்என வதரி ெநத்ுள்ளது.  
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 உலக எயிடஸ்், டி.பி மற்றும் மதலரியா நிதியே்திற்கு (Global Fund for AIDS, TB and Malaria (GFTAM)) 

இந்திய அரசு  22 மில்லியன் டாலர ் நிதியுேவி வழங்கவுள்ளோக அறிவிகக்ப்படட்ுள்ளது.  

 ஈக்குவடார ்குடியரசு (Republic of Ecuador) நாடட்ிற்கான இந்தியாவின் தூதுவராக ெஞ்சிவ் ரஞ்ென் 

நி மிகக்ப்படட்ுள்ளோர.்  

சரெ்ததச நிகழ்வுகள்      

 கரிமப் சபாருள் பயன்பாடு குறறவான சபாருளாோரம் சகாண்டோக சோழில் துறறறய 

மாற்றியறமப்பேற்காக பருவநிறல செயல்திடட் மாநாடட்ில் புதிய ேறலறமக் குழு 

அறிவிக்கப்படட்ுள்ளது. இநத்க ் குழுவிற்கு இநத்ி ோவும், சுவீடனும் தடலடமய ற்று 

முன்னணியில் வெ ல்படும். உலகில் மிக அதிக அளவு பசுடம ெோயுகக்டள வெளியிடும் 

வதோழிற்ெோடலகடள, கரிமப்வபோருடக்டள குடறெோகப் ப ன்படுதத்ும் வபோருளோதோரதத்ிற்கு 

மோற்றும் யநோக்கில்,  23 வெப்டம்பர ் 2019 அன்று நடடவபற்ற ஐ.நோ. பருெநிடல வெ ல் திடட் 

மோநோடட்ில் புதி  முன்மு ற்சி  வதோடங்கப்படட்ுள்ளது.  

o இநத் குழுவில், இநத்ி ோ மற்றும் சுவீடன் நோடுகளுடன், அரவ்ென்டினோ, பின்லோநத்ு, பிரோன்ஸ், 

வெரம்னி, அ ரல்ோநத்ு, லகெ்ம்பரக்,் வநதரல்ோநத்ு, வதன்வகோரி ோ மற்றும் இங்கிலோநத்ு 

நோடுகளும், டோல்மி ோ சிவமண்ட,் டிஎஸ்எம், ஹீதர்ு விமோன நிடல ம், எல்யகஏபி, 

மஹிநத்ிரோ குழுமம், ரோ ல் ஷியபோல் குழுமம், ஸ்யகனி ோ, ஸ்டபஸ் வெட,் எஸ்எஸ்ஏபி, 

தியென் குருப் மற்றும் ெோடட்ன்ஃபோல் உள்ளிடட் நிறுெனங்களும் இடம் வபற்றுள்ள புதி  

தடலடமக ்குழு ஒன்று அடமகக்ப்படட்ுள்ளது. 

o ெரெ்யதெ அளவிலோன இநத்ப் புதி  முன்மு ற்சி, உலக வபோருளோதோர அடமப்பு, எரிெக்தி 

மோற்ற ஆடண ம், புதுடம இ கக்ம், ஸ்டோக்யஹோம் சுற்றுெச்ூழல் டம ம் மற்றும் 

ஐயரோப்பி  பருெநிடல அறகக்டட்டள யபோன்றெற்றின் ஆதரவுடன் வெ ல்படுதத்ப்பட 

உள்ளது. கனரக வதோழில் நிறுெனங்கள் மற்றும் ெோகன உற்பதத்ி நிறுெனங்கள், போரஸ்ீ 

உடன்படுகட்கயின்படி அரசு-தனி ோர ்பங்களிப்புடன் வெ ல்படுெது உறுதி வெ ் ப்படும். 

 64 வது காமண்சவல்ே் பாராளுமன்ற மாநாடு 2019  (Commonwealth Parliamentary Conference)  22-29 

வெப்டம்பர ்2019 தினங்களில்  உகோண்டோ நோடட்ின் கோம்போலோ நகரில் நடடவபற்றது.  

 உலகப் சபாருளாோர மன்றே்தின் (World Economic Forum) 50 வது வருடாந்திர கூடுறக 2019    

சுவிடெ்ரல்ாந்து நாடட்ின் ோதவாஸ் -கிதளாஸ்டரஸ்் நகரில் 21-24 ெனெரி 2019 தினங்களில் 

நடடவபறவுள்ளது.  

o கூ.ேக. : ெனெரி 1971 ல் வதோடங்கப்படட் உலகப் வபோருளோதோர மன்றதத்ின் தடலநகரம் 

சுவிடெ்ரல்ோநத்ு நோடட்ின் யகோயலோக்னி நகரில் அடமநத்ுள்ளது.  

 74 வது ஐக்கிய நாடுகளறவயின் கால்நிறல மாற்றே்திற்கான செயல் கூடுறக 2019 (United Nations 

(UN) Climate Action Summit 2019) அவமரிகக்ோவின் நியூ ோரக் ் நகரில் அடமநத்ுள்ள ஐ.நோ. 

தடலடம கதத்ில்  ’கோலநிடல மோற்றதத்ிற்கோன வெ ல் கூடுடக 2019 :  நம்மோல் வெற்றி வபற 
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முடியும் ஒரு யபோடட்ி, நோம் வெற்றி வபற யெண்டும்’ (“Climate Action Summit 2019: A Race We Can Win. A Race We 

Must Win” ) என்ற டம கக்ருதத்ில்  23 - 9- 2019 அன்று நடடவபற்றது.   

முக்கிய நிகழ்வுகள் : 

o பிரதமர ் யமோடி அெரக்ள்  ’உலக யபரிடர ் எதிரவ்கோள்ெதற்கோன கடட்டமப்பிற்கோன  

கூடட்டமப்பு’ (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI)) எனும் ெரெ்யதெ அடமப்டப  

வதோடங்கி டெதத்ோர.்   

o பிரதமர ் யமோடி அெரக்ள், ’உலக சுகோதோர உள்ளடகக்ம் :  ஆயரோகக்ி மோன உலகதட்த 

இடணநத்ு கடட்டமப்யபோம்’ ( “Universal Health Coverage: Moving Together to Build a Healthier World” ) எனும் 

தடலப்பில் நடடவபற்ற அமரவ்ில்  உடர ோற்றினோர.்  ஐ.நோ. உ ரம்டட் அளவிலோன 

கூடுடகயில் பிரதமர ்யமோடி அெரக்ள் ஆற்றி  முதல் உடர இதுெோகும்.  

o ’தடுப்பூசி கதோநோ கன் விருது 2019’ (Vaccine Hero Award 2019)  ெங்கோளயதெ பிரதமர ் யஷக் 

ஹசீனோ விற்கு ெழங்கப்படட்து.  

o ’வதோழிற்ெோடலகள் மோற்றதத்ிற்கோன தடலடமதத்ுெ குழு’ (Leadership Group for Industry Transition) 

எனும்  வப ரிலோன பன்னோடட்ு அடமப்டப இநத்ி ோ மற்றும் சுவீடன் நோடுகள் இடணநத்ு  

உருெோகக்ியுள்ளன.  

 ெவூதி அதரபியா நாடு முேல் முறறயாக சுற்றுலா விொ -றவ அறிமுகப்படுே்தியுள்ளது.  

 தராகிங்யா அகதிகள் ோய்நாடு திரும்புவேற்கான  மூன்று நாடுகள் திடட்ம்      ெங்கோளயதெம், 

மி ோன்மர ்மற்றும் சீனோ நோடுகளிடடய   26-9-2019 அன்று டகவ ழுதத்ிடப்படட்ுள்ளது.  

  ெரவ்தேெ நாணய நிதியே்தின் (International Monetary Fund) ெரவ்தேெ நாணய நிதியே்தின் 

(International Monetary Fund (IMF))   இரண்டாவது சபண் ேறலவராக பல்தகரியாறவெ ் தெரந்்ே 

சபாருளாோர நிபுணரும், உலக வங்கியின் முன்னாள் ேறலறம அதிகாரியுமான 

கிறிஸ்டலினா ொரஜ்ிவா  யதரவ்ு வெ ் ப்படட்ுள்ளோர.் இெர,் ஐஎம்எஃப் தடலெரோக ெரும் 

அக்யடோபர ்1-ஆம் யததி வபோறுப்யபற்கவுள்ளோர ்  

o கூ.ேக.   : 27 டிெம்பர ் 1945 ஆம் ஆண்டு வதோடங்கப்படட் ெரெ்யதெ நோண  நிதி தத்ின் 

தடலடமயிடம் அவமரிகக்ோவின் ெோசிங்டன் டி.சி -யில் அடமநத்ுள்ளது. தற்யபோது, .  89 

நோடுகடள உறுப்பினரக்ளோக உள்ளன.  

 ”Kounotori8” அல்லது “HTV 8” எனப் சபயரிடப்படட்ுள்ள உலகின் மிகப்சபரிய   தபாக்குவரே்து 

விண்கலம்   ெப்பான் நோடட்ினோல் வெற்றிகரமோக 25-9-2019 அன்று விண்ணில் 

வெலுதத்ப்படட்ுள்ளது. 

 உலகக் கவிஞரக்ள் மாநாடு 21-25 செப்டம்பர ்  2019 தினங்களில் கம்தபாடியாவில்  

நடடவபற்றது.  

 பிரிக்ஸ் நாடுகளின் சவளியுறவு அறமெெ்ரக்ளின் ெந்திப்பு  26-9-2019 அன்று   நியூயாரக்்கில் 

அடமநத்ுள்ள ஐ.நோ. தடலடம கதத்ில் நடடவபற்றது.  

 இங்கிலாந்தின் பழறம வாய்ந்ே  சுற்றுலா பயண நிறுவனமான ோமஸ் குக் ேங்கள் 

நீண்டகால கடன் பிரெெ்றனகளினால் 24-9-19 அன்று திவால் ஆகியுள்ளது. 
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o உலகெ ்சுற்றுலோப் ப ணிகளின் முன்யனோடி அறிஞரோன தோமஸ் குக ்மூலம் இநத் நிறுெனம் 

1881 ஆம் ஆண்டில் வதோடங்கப்படட்து. 1896-ல் முதன்முதலோக ஏவதன்ஸில் நடடவபற்ற 

ஒலிம்பிக ் விடள ோடட்ுப் யபோடட்ிகளுகக்ோன ப ணிகள் ஏவென்டோக இநந்ிறுெனம் 

அதிகோரபூரெ் நி மனம் வபற்றது குறிப்பிடதத்கக்து. 

 ஐக்கிய நாடுகள் அறவயின் 74வது சபாதுக்கூடட்ே்தின் ஒரு பகுதி ோக அவமரிகக்ோவின் 

நியூ ோரக் ் நகரில் நடடவபற்ற பருவநிறல உெச்ி மாநாடட்ில்  ஸ்வீடன் நாடற்ட தெரந்்ே 

கிதரடட்ா ேன்சபரக்் (16), என்ற சுற்றுெச்ூழல் ஆரெ்லரோன சிறுமி கலநத்ு வகோண்டு யபசியுள்ளோர.் 

 ெரவ்தேெ அணு ஆற்றல் முகறமயின்  (International Atomic Energy Agency (IAEA))  63 வது கூடுறக  16-20 

செப்டம்பர ் 2019 தினங்களில்  ஆஸ்திரியாவின் வியன்னா நகரில் நடடவபற்றது.   

o கூ.ேக. : 29 ஜீடல 1957 ல் வதோடங்கப்படட் ெரெ்யதெ அணு ஆற்றல் முகடமயின் 

தடலடமயிடம் ஆஸ்திரி ோவின் வி ன்னோ நகரில் அடமநத்ுள்ளது. தற்யபோது 171 நோடுகள் 

இெ்ெடமப்பில் உறுப்பினரக்ளோக உள்ளன.  

 சேற்கு ஆசியாவின் மிக உயரமான  தகாபுரம், ‘ோமறர தகாபுரம்’ ( “Lotus tower” ) என்ற 

சபயரில்  இலங்றகயின் சகாழும்பு நகரில்  அறமக்கப்படட்ுள்ளது.  ’படட்ட மற்றும் ெோடல 

திடட்தத்ின்’ (Belt and Road Initiative(BRI)) கீழ், சீனோவின் நிதியுதவியுடன்  இநத் யகோபுரம் 

அடமகக்ப்படட்ுள்ளது.  

 ஆசிய வளரெ்ச்ி வங்கியின் ( Asian Development Bank (ADB)) ேறலவராக பேவி வகிே்து வரும்  

ெப்பாறனெ ் தெரந்்ே ோசககிதகா நாகாதவா (Takehiko Nakao) ேனது பேவிறய இராஜினாமா 

செய்துள்ளார.்  

o கூ.ேக.  19 டிெம்பர ்1966 ல் வதோடங்கப்படட்  ஆசி  ெளரெ்ச்ி ெங்கியில் தற்யபோது 68 நோடுகள் 

உறுப்பினரக்ளோக உள்ளன.  இதன் தடலடமயிடம்  பிலிப்டபன்ஸ் நோடட்ின் 

மோண்டோலுய ோங் நகரில் உள்ளது.  

 2019 ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் மிகப்சபரிய  எண்றணய் ஏற்றுமதியாளராக   அசமரிக்கா 

உருவாகியுள்ளது. இதற்கு முன்னர ்முதல் இரண்டு இடங்களில் இருநத் ெவுதி அயரபி ோ மற்றும் 

ரஷி ோ முடறய  இரண்டோம், மூன்றோம் இடங்களுக்கு தள்ளப்படட்ுள்ளது.   இநத் தகெல்,  ெரெ்யதெ 

ஆற்றல் முகடம (International Energy Agency (IEA)0 வெளியிடட்ுள்ள அறிகட்கயில் 

வதரிவிகக்ப்படட்ுள்ளது.  

 ஐ.நா சுற்றுலா நிறுவனே்தின்  23 வது  சபாது ெறப  (United Nations World Tourism Organization’s 

(UNWTO) General Assembly)   ரஷியாவின் செயிண்ட ் பீடட்ரஸ்்பரக்் நகரில் 9-13 வெப்டம்பர ் 2019 

தினங்களில் நடடவபற்றதது.  

 ’டவு தியங் சூரிய ஆற்றல் கடட்றமப்பு’ (‘Dau Tieng Solar Power Complex’)  என்ற வப ரில்  வதன்கிழக்கு 

ஆசி ோவின் மிகப்வபரி  சூரி  ெக்தி பண்டணட  ( solar power farm )  வி டந்ோம் அரசு  

அடமதத்ுள்ளது.  

 24வது, உலக ஆற்றல் கூடுறக 2019 (World Energy Congress)  அபுதோபியில்  9-12 வெப்டம்பர ் 2019 

தினங்களில்  ‘ெளதத்ிற்கோன ஆற்றல்’ (Energy for Prosperity) எனும் தடலப்பில் நடடவபற்றது.  
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 8ெது, ஆசி   ஆற்றல் அடமெெ்ரக்ள் ெடட்யமடெ மோநோடு 2019  (Asian Ministerial Energy Roundtable (AMER8))   

10-9-2019 அன்று அபுதோபியில் நடடவபற்றது. இநந்ிகழ்டெ  ஐகக்ி  அரபு எமியரடட்ுகள் மற்றும் 

இநத்ி  அரசு இடணநத்ு நடதத்ி து.  

 22 வது,  மாற்றுே்திறனாளிகள் உரிறமக்கான ஐ.நா. கூடுறக (United Nations (UN) Committee on 

Convention on Rights of Persons with Disabilities (CRPD))   சுவிடெ்ரல்ோநத்ு நோடட்ின் வெனிெோவில் உள்ள ஐ.நோ. 

மனித உரிடமகள் கவுண்சில் அலுெலகதத்ில்  2-3 வெப்டம்பர ்2019 தினங்களில் நடடவபற்றது.  

 உலகளவில் பே்திரிக்றககள் மீது கடுறமயான  ேணிக்றக விதிகறள திணிே்துள்ள 

நாடுகளின் படட்ியலில் முேல் ஐந்து இடங்கறள முறறதய எரிே்ரியா, வட சகாரியா, 

துரக்்சமனிஸ்ோன், ெவுதி அதரபியா மற்றும் சீனா  ஆகிய நாடுகள் சபற்றுள்ளன.  இநத் 

படட்ி டல அவமரிகக்ோடெெ ் யெரந்த்  ‘பதத்ிரிகட்க ோளரக்ள் போதுகோப்பு குழு’ (Committee to Protect 

Journalists) எனும் அடமப்பு வெளியிடட்ுள்ளது.  

 பிரிக்ஸ் நாடுகள் சிந்ேறன கிடங்கு அறமப்பின் ெரவ்தேெ ஆய்வுக் கூடட்ம் செப்டம்பர ் 13-

ஆம் நாள் பிதரசிலின் யுஎஸ்பி பல்கறலக்கழகே்தில் நறடசபற்றது. சீனோ, பியரசில், ரஷி ோ, 

வதன் ஆப்பிரிகக்ோ, இநத்ி ோ உள்ளிடட் நோடுகளின் 11 உ ர ் கல்வி நிறுெனங்கள், சிநத்டனக் 

கிடங்குகள் மற்றும் ஆ ்வு நிறுெனங்கடளெ ் யெரந்த் அறிஞரக்ள் இகக்ூடட்தத்ில் 

கலநத்ுவகோண்டனர.்  

 கனடா நாடாளுமன்றே்திறன கறலே்து பிரேமர ்ெஸ்டின் டர்ுதடா உதத்ரவிடட்ு உள்ளோர.் 

 அசமரிக்காவில்  ஃபுதளாரிடா மாகாணே்தின் சேற்கு மாவடட் உயரநீ்திமன்ற நீதிபதியாக 

இந்திய வம்ொவளிறயெ ் தெரந்்ே  அனுராக் சிங்காறல  அநந்ோடட்ின் அதிபர ் டிரம்ப் 

நி மிதத்ுள்ளோர.் 

 ெரவ்தேெ அணு ஆற்றல் முகறமயின் (International Atomic Energy Agency (IAEA)) 63 வது சபாது மாநாடு   

16-20 செப்டம்பர ்2019 தினங்களில்  ஆஸ்திரியா நாடட்ின் வியன்னா நகரில் நடடவபற்றது.  

 84 வது ‘சேஷாதலானிகி ெரவ்தேெ கண்காடச்ி 2019’ ( Thessaloniki International Fair (TIF) ) கிரஸ்ீ நோடட்ில்  7-

15 வெப்டம்பர ்  2019 தினங்களில் நடடவபற்றது. இநத்ி ோவின் ெோரப்ில், ெரத்த்க மற்றும் 

வதோழில்துடற இடண அடமெெ்ர ்ஹரத்ீப் சிங் பூரி அெரக்ள் தடலடமயிலோன வெெ்யெறு துடற 

அதிகோரிகள் பங்யகற்றனர.்  

 ’ஃபாக்ஷாய் புயல்’ (Typhoon Faxai)   - ெப்போனின்  யடோக்கிய ோ நகரதட்த 9-9-2019 அன்று தோகக்ி து.  

 பாகிஸ்ோனில் முேன்முேலாக சிந்துசவளி எழுே்துகள் - பாறறக்கீறல் உருவங்களாகக் 

கண்டுபிடிப்பு : முதத்ிடரகளில் மடட்ுயம கிடடநத்ுெநத் சிநத்ுவெளி எழுதத்ுகள், தற்வபோழுது 

போகிஸ்தோனில் உள்ள கிரத்ோர ் மடலப் பகுதியில் போடறக்கீறலோகக ் கண்டுபிடிகக்ப்படட்ுள்ளன. 

யபரோசிரி ர ் அசீஸ் கிங்ரோனி என்பெர ் இடதக ் கண்டுபிடிதத்ுள்ளோர.் முதத்ிடர ெடிெங்கள் 

தவிரத்த்ு போடறயில் கீறல் உருெங்களோக அல்லது கீறல் ஓவி ங்களோக சிநத்ுவெளி எழுதத்ுகள் 

கிடடதத்ிருப்பது இதுயெ முதல்முடற ோகும். அதுவும், சிநத்ுப் பகுதியியலய  கிடடதத்ிருப்பது 

மிகுநத் முகக்ி ம் ெோ ்நத்தோகிறது. கிரத்ோர ்மடல, வமோகஞ்ெதோயரோவில் இருநத்ு 200 கியலோமீடட்ர ்

வதோடலவில் அடமநத்ுள்ள ெோஹி போண்டி என்ற நகருகக்ு அருகில் அடமநத்ுள்ளது. இங்கு, 
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சிநத்ுவெளி எழுதத்ுகடள ஒதத் அல்லது அதன் மோற்றுருெங்கள் ெோரந்த்தோக 60 குறியீடுகள் 

கண்டுபிடிகக்ப்படட்ுள்ளதோக  வதரிவிகக்ப்படட்ுள்ளது. 

o கூ.ேக. :  சிநத்ுப் பகுதிட  அடுதத்ு தகடூரப்் பகுதி ோன தமிழகதத்ில் தருமபுரி, 

கிருஷ்ணகிரிப் பகுதிகளில்தோன் போடற ஓவி ங்களில் சிநத்ுவெளி எழுதத்ுகடள ஒதத் 

அல்லது அதன் மோற்று ெடிெங்களில் உள்ள எழுதத்ுகள் ஏரோளமோகக ்கிடடதத்ு ெருகின்றன. 

சிநத்ுவெளி எழுதத்ுகளுகக்ு அடுதத்ு எழுதத்தோக உள்ள எழுதத்ு ெடிெமோன கீறல் 

குறியீடுகளும் சிநத்ுவெளி எழுதத்ுகளுடன் இடணநத்ு கிடடப்பதும் தகடூரப்் பகுதியின் 

சிறப்பு. 

o போகிஸ்தோனில் கிடடதத்ுள்ள கீறல் உருெங்களின் கோலம், அப்பகுதியின் வெம்புக் 

கோலதத்ிலிருநத்ு இரும்புக ் கோலதத்ின் துெகக்ம் ெடர என வதரிவிகக்ப்படட்ுள்ளது. இது, 

ஏறதத்ோழ முன் வபோது ஆண்டு 3000 முதல் 1000 ெடரயிலோன கோலகடட்மோகும். அதோெது, 

இன்டறகக்ு 5000 முதல் 3000 ஆண்டுகள் ெடர பழடம ோனதோகும். தகடூரப்் பகுதியில் 

கிடடப்படெ இன்டறகக்ு 2500 முதல் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முற்படட்தோகக் 

கணிகக்ப்படட்ுள்ளன. எனில், ெோஹி போண்டியில் கிடடதத்ுள்ள கீறல் உருெங்கள் வகோண்டு 

சிநத்ுவெளிப் போண்போடட்ு மரபின், ெடங்கு ரதீி ோன வதோடரெ்ச்ிட  அறிெதற்கு வபரும் 

ெோ ்ப்பு ஏற்படட்ுள்ளதோகக ்கருதலோம்.  

 அலிபாபா குழும நிறுவனர ் ொக் மா பேவி  விலகல்  :  இடண ெழி ெரத்த்கதத்ில் ஈடுபடட்ு 

ெரும் சீனோடெெ ்யெரந்த் அலிபோபோ குழுமதத்ின் தடலெர ்பதவியிலிருநத்ு ெோக ்மோ   அலிபோபோ 

குழுமதத்ின் தடலெர ்பதவியிலிருநத்ு விலகுெதோக அறிவிதத்ுள்ளோர.்   

 பக்ொய்’  புயல் -  வெப்டம்பர ்2019 ல் ெப்போனின் கிழக்கு கடற்கடர பகுதிட  தோகக்ி து.  

 ‘தடாரியன்’ புயல் -  கரபீி ன் தீவுக்கு அருயக உருெோன ‘யடோரி ன்’ பு ல்  அடல்ோண்டிக் 

வபருங்கடல் பகுதியில் அடமநத்ுள்ள தீவு நோடோன பஹோமடெ தோகக்ி வபரும் யெததட்த 

ஏற்படுதத்ிவிடட்து.  அடதத ் வதோடரந்த்ு, கனடோவின் கிழக்கு பகுதியில் அடமநத்ுள்ள யநோெோ 

ஸ்கோடட்ி ோ மோகோணதத்ட்தத ்தோக்கி  கடரட க ்கடநத்து.  

 ‘லிங்லிங்’  புயல் -  வெப்டம்பர ்2019 ல் வதன்வகோரி ோடெ  தோகக்ி து.  

 8 வது, ‘சிதயால் பாதுகாப்பு தபெச்ுவாரே்்றே 2019’ (Seoul Defence Dialogue 2019)  வதன் வகோரி ோவின் 

சிய ோல் நகரில் ’ஒன்று யெரந்த்ு அடமதிட  கடட்டமதத்ல் :  ெெோல்கள் மற்றும் இலக்குகள்’ (Building 

Peace Together: Challenges and Visions) எனும் டம கக்ருதத்ில் 3-9 வெப்டம்பர ் 2019 தினங்களில் 

நடடவபற்றது. இநத் யபெச்ுெோரத்ட்தயில் இநத்ி ோவின் ெோரப்ோக போதுகோப்புதத்ுடற அடமெெ்ர ்

ரோெ்நோதச்ிங் கலநத்ுவகோண்டோர.்  

 ’யுனிசெஃப்  குழந்றேகளுக்கான சேற்கு ஆசிய பாராளுமன்றவாதிகள் கூடுறக 2019’ (South 

Asian Parliamentarian conference for Children of UNICEF)  2-3 வெப்டம்பர ் 2019 தினங்களில் இலங்டகயின் 

வகோழும்பு நகரில் நடடவபற்றது.  இகக்ூடுடகயில் இநத்ி ோவின் ெோரப்ில் கோங்கிரஸ் எம்.பி. கவுரெ் 

யகோகோ ் மற்றும் பி.வெ.பி. எம்.பி  ெஞ்ெ ் வெ ்ஸ்ெோல் ஆகிய ோர ்கலநத்ுவகோண்டனர.்  

 சீனாவின் ஜியாங்ஷி மாநிலே்தின் தபா யாங் ஏரி, சீனாவின் மிகப்சபரிய நந்நீர ் ஏரி என்ற 

வப டரப் வபற்றுள்ளது.  
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 இரண்டாவது ெரவ்தேெ புலிகள் பாதுகாப்பு மன்றம் (International Tiger Conservation Forum ) 2022 ஆம் 

ஆண்டில் ரஷியாவில் நறடசபறவுள்ளது.  முதலோெது ெரெ்யதெ புலிகள் போதுகோப்பு மன்றம் 

ரஷி ோவின் வெயிண்ட ் பீடட்ரஸ்்பரக்க்ில் கடநத் 2010 ஆம் ஆண்டில் நடடவபற்றது 

குறிப்பிடதத்கக்து.  

 சேன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளிலிருந்து ரூசபல்லா மற்றும் ேடட்ம்றம தநாய்கறள 

முற்றிலுமாக ஒழிப்பேற்கான இலக்காக 2023 ஆம் ஆண்டட உலக சுகோதோர நிறுெனம் 

நிரண்யிதத்ுள்ளது.  

 ஹாங்காங்கில் கிரிமினல் வழக்குகளில் சிக்கும் றகதிகறள சீனாவுக்கு நாடு கடே்தி 

விொரிக்க வறக செய்யும் ெடட் திருே்ே மதொோறவ எதிரே்்து நறடசபற்ற  

தபாராடட்ங்கறளே் சோடரந்்து  அந்ே மதொோ றகவிடப்படட்ோக அறிவிகக்ப்படட்ு உள்ளது.  

 முேலாவது ஏசியான் - அசமரிக்க கடற்பறட கூடட்ுப்பயிற்சி (Asean-US Maritime Exercise (AUMX))   

தோ ்லோநத்ு நோடட்ின் ெோடட்ோஹிப்  கடற்படடதத்லதத்ில்  2 வெப்டம்பர ்2019 அன்று நடடவபற்றது.  

 4 வது   சேற்கு ஆசிய ெபாநாயகரக்ளின் கூடுறக (South Asian Speakers’ Summit)  மாலே்தீவு நாடட்ில் 1-

2 வெப்டம்பர ்2019 தினங்களில் நடடவபற்றது. இநத்ி ோவின் ெோரப்ோக 17ெது மகக்ளடெ ெபோநோ கர ்

ஓம் பிரல்ோ மற்றும் ரோெ் ெபோவின் துடணதத்டலெர ் ஹரிெோன்ஷ் நோரோ ண் சிங் ஆகிய ோர ்

கலநத்ுவகோண்டனர.்  

 ”கியான்” (“Kian”) என்ற வப ரில்  வெகு தூரமுள்ள இலகக்ுகடளத ்தோகக்ெல்ல ஆளில்லோ குடட்ி 

யபோர ்விமோனங்கடள  இரோன் நோடட்ு இரோணுெம் உருெோக்கியுள்ளது.  

 உக்கிறரன் நாடட்ின் புதிய பிரேமராக ஓசலக்சி தஹாங்தகாரக் (Oleksiy Honcharuk) 

யதரந்வ்தடுகக்ப்படட்ுள்ளோர.்  

o கூ.ேக. :  உகட்ரன் நோடட்ின் தடலநகர ் -’கிய ெ்’ (Kiev) | நோண ம் - உக்யரனி ன் 

ஹிரிெ்னி ோ (Ukrainian hryvnia)  

 அசமரிக்காவில் சகௌரவம் மிக்க நியமன நீதிபதி பேவிக்கு இந்திய வம்ொவளிறயெ ்தெரந்்ே 

ஷிரன்ீ மாே்யூஸின் வப டர அதிபர ்வடோனோல்ட ்டிரம்ப் பரிநத்ுடரதத்ுள்ளோர.் 

வ ாருளாதாரம்   

 நிரந்ேர வருமான வரி கணக்கு எண்ணுடன் (பான் எண்) ஆோர ் எண்றண 

இறணப்பேற்கான அவகாெம் டிெம்பர ்31ஆம் யததி ெடர நீடட்ிகக்ப்படட்ுள்ளது. 

 பிரேம மந்திரியின் சபாருளாோர ஆதலாெறனக் குழு (Economic Advisory Council to the Prime Minister 

(EAC-PM)) 25-9-2019 அன்று மாற்றியறமக்கப்படட்ுள்ளது.    

முக்கிய மாற்றங்களின் விவரம் :  

o 26 வெப்டம்பர ்முதல்  இரு ஆண்டுகளுகக்ோன    புதி  வபோருளோதோர ஆயலோெடனக ்குழுவின் 

தடலெரோக தற்யபோடத  தடலெர ்பியெக ்யதப்ரோ ் அெரக்யள நீடிப்போர.்    
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o பிரதம மநத்ிரியின் வபோருளோதோர ஆயலோெடனக ்குழுவின்  உறுப்பினரக்ளின் எண்ணிகட்க 

5 லிருநத்ு 4 ஆக குடறகக்ப்படட்ுள்ளது. இதில், 2 யபர ்நிரநத்ர உறுப்பினரக்ள் மற்றும் 2 யபர ்

பகுதி யநர உறுப்பினரக்ள்.  

 16 வது,  உலக சிறு மற்றும் நடுே்ேர  சோழில்முறனதவார ்  வணிக  கூடுறக 2019 (Global SME 

Business Summit for 2019)   24-25 செப்டம்பர ்2019 தினங்களில்  புது தில்லியில் நடடவபற்றது.  

 2019-2020 நிதியாண்டிற்கான இந்தியாவின்  சமாே்ே உள்நாடட்ு உற்பே்தி வளரெ்ச்ி வீேம்  6% 

ஆக இருக்கும் என ஐ.நோ. ெரத்த்கம் மற்றும் ெளரெ்ச்ி மோநோடு அடமப்பு (United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTAD)) கணிதத்ுள்ளது.  

 இந்தியாவின் சபாருளாோர வளரெ்ச்ி 2019-20 நிதியாண்டில் 6.5 ெேவீேமாகதவ இருகக்ும் என்று 

ஆசி  ெளரெ்ச்ி ெங்கி கணிதத்ுள்ளது. 

 பஞ்ெோப் மகோரோஷ்டிர கூடட்ுறவு ெங்கியின் (Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Limited (PMC) ) 

ெோடிகட்க ோளரக்ள் அடுதத் ஆறு மோதங்களுக்கு  தினமும் ரூ.1000 க்கு யமல் பணம் எடுப்படத  

23வெப்டம்பர ் 2019 அன்று ரிெரெ்் ெங்கி தடட வெ ்துள்ளது.  அெ்ெங்கியின் மீதோன ஒழுங்குமுடற 

மீறல் புகோரக்ளின் மீது   ெங்கி ஒழுங்குமுடற ெடட்ம் 1949 (Banking Regulation Act, 1949)  இன்  35ஏ பிரிவின் 

கீழ் இநத் நடெடிகட்க எடுகக்ப்படட்ுள்ளது.  

 37 வது ஜி.எஸ்.டி கவுண்சில் கூடுறக  20 செப்டம்பர ்2019 அன்று  தகாவாவின் பானாஜி நகரில் 

நடடவபற்றது.  

 2019-2020 நிதியாண்டிற்கான இந்தியாவின்  ஜி.டி.பி வளரெ்ச்ி வீேே்றே  முந்றேய கணிப்பான 

7.2% லிருந்து 5.9% ஆக குறறே்து   ‘வபோருளோதோர ஒதத்ுடழப்பு மற்றும் யமம்போடட்ிற்கோன 

நிறுெனம்’ (OECD -Organisation for Economic Co-operation and Development ) மதிப்பிடட்ுள்ளது. 

 ’நிரவ்ிக் திடட்ம்’ (NIRVIK - Niryat Rin Vikash Yojana)) என்ற வப ரில்  ஏற்றுமதி ோளரக்ள்  எளி  ெழியில் 

கடனுதவி வபறுெதற்கோன திடட்தட்த   ‘ஏற்றுமதி கடன் உதத்ரெோத நிறுெனம்’ (Export Credit Guarantee 

Corporation (ECGC)) வெளியிடட்ுள்ளது.  

o கூ.ேக. :  30 ஜீடல 1957 ல் வதோடங்கப்படட்   ‘ஏற்றுமதி கடன் உதத்ரெோத நிறுெனம்’ (Export Credit 

Guarantee Corporation (ECGC)) தத்ின் தடலடமயிடம் மும்டபயில் உள்ளது. தற்யபோது கீதோ 

முரளிதர ்  தடலெரோக உள்ள இநத் நிறுெனமோனது மதத்ி  அரசின்  ெரத்த்க 

அடமெெ்கதத்ின் கடட்ுப்போடட்ில் இ ங்குகிறது.  

 2020 நிதியாண்டிற்கான இந்தியாவின்  சமாே்ே உள்நாடட்ு உற்பே்தி வளரெ்ச்ி விகிேே்றே  

முந்றேய கணிப்பான 7.3% லிருந்து 7 % ஆக    ெரவ்தேெ நாணய நிதியம் (International Monetary 

Fund(IMF)) குறறே்து மதிப்பிடட்ுள்ளது.  

 உள்நாடட்ு நிறுவனங்களுக்கான காரப்்பதரட ் வரிறய மே்திய நிதி அறமெெ்கம் 

குறறே்துள்ளது.   37-ஆெது ெரகக்ு மற்றும் யெடெ ெரி (ஜிஎஸ்டி) வகௌன்சில் கூடட்ம் யகோெோவில்  

நடடவபற்றயபோது மதத்ி  நிதி டமெெ்ர ் நிரம்லோ சீதத்ோரோமன் அறிவிதத்ுள்ள  ெரிகள் ெடட்  

(திருதத்)  அெெரெெ்டட்ம் 2019 (Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019)  (இநத் அெெரெ ்ெடட்ம் ெருமோன 

ெரி ெடட்ம் 1961 மற்றும்   நிதி (எண்.2) ெடட்ம் 2019 ஆகி ெற்றின் மீது திருதத்ம் யமற்வகோள்ளும்)   இன் 

படி   புதி  நிறுெனங்கள் 17.01 ெதவீதம் மடட்ும் கோரப்்பயரட ்ெரி வெலுதத்ினோல் யபோதும். 2023-ம் 
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ஆண்டு ெடர இநத் ெலுடககள் நிறுெனங்களுக்கு கிடடக்கும்.     இதன்படி, கீழ்கக்ண்ட 

மோற்றங்கள் யமற்வகோள்ளப்படட்ுள்ளன.  

o இநத்ி  உற்பதத்ிட  அதிகரிக்க, 2019-20 நிதி ோண்டு முதல் நடடமுடறகக்ு ெரும் 

ெடகயில், 2019 அக்யடோபர ் 1 ஆம் யததி முதல் புதி  உள்நோடட்ு நிறுெனங்களும் 

உற்பதத்ியில் புதி  முதலீடட்ட 15% வீததத்ில் ெருமோன ெரி வெலுதத் அனுமதிகக்ப்படுகிறது. 

o ெளரெ்ச்ிட  ஊக்குவிப்பதற்கோக, 2019-20 நிதி ோண்டு முதல் நடடமுடறக்கு ெரும் 

ெடகயில் ெருமோன ெரிெ ் ெடட்தத்ில் புதி  ஏற்போடு வெ ் ப்படட்ுள்ளது. எநத்வெோரு 

ஊகக்தவ்தோடகயும் விலகக்ுகளும் வபறோத உள்நோடட்ு நிறுெனங்களுகக்ு 22 ெதவீதம் என்ற 

விகிததத்ில் ெருமோன ெரி வெலுதத்லோம். 

o ஊகக்தவ்தோடக அல்லது விலகக்ுகடளத ்வதோடரந்த்ு வபறும் நிறுெனங்களுகக்ு நிெோரணம் 

ெழங்க, அெரக்ளுகக்ு குடறநத்படெ் மோற்று ெரி தற்யபோதுள்ள 18.5 ெதவீததத்ில் இநத்ு 15 

ெதவீதமோகக ்குடறகக்ப்படட்ுள்ளது. 

o மூலதனெ ் ெநட்தயில் நிதி ஓடட்தட்த உறுதிப்படுதத்ுெதற்கோக, ெூடல 2019 படவ்ெடட்ில் 

அறிமுகப்படுதத்ப்படட் யமம்படட் கூடுதல் கடட்ணம் ஒரு நிறுெனதத்ின் பங்கு விற்படன 

வெ ்ெதிலிருநய்தோ அல்லது பங்கு ெோரந்த் நிதியின் மூலமோக ஏற்படும் ஆதோ ங்களுகக்ு 

வபோருநத்ோது. 

o வெளிநோடட்ு முதலீடட்ோளரக்ளின் பங்குகள் விற்படன வெ ்ெதோல் ஏற்படும் மூலதன 

ஆதோ ங்களுக்கு யமம்படுதத்ப்படட் கூடுதல் கடட்ணம் வபோருநத்ோது. இநத் 

நிறுெனங்களுகக்ோன ெரி விகிதம் அடனதத்ு கூடுதல் கடட்ணம் மற்றும் வெஸ் உடப்ட 25.17 

ெதவீதமோக இருகக்ும்.  

 அதிகாரிகறள ெந்திக்காமல் வருமான வரி மதிப்பீடு ஆய்வுக்கான  இ-மதிப்பீடு 

செயல்முறற என்ற புதிய நறடமுறற  8 அக்தடாபர ் 2019 தேதி முேல் அமலுக்கு ெருெதோக 

அறிவிகக்ப்படட்ுள்ளது.  

o இநத் நடடமுடற, மடறமுக ெரி மதிப்பீடு முடற ோகும். எனயெ இது முகமற்ற அல்லது 

வப ரில்லோத மதிப்பீடு முடற எனவும் அடழகக்ப்படுகிறது.  

o இநத் முடறயின்கீழ், ெருமோன ெரி மதிப்பீடு ஆ ்வு வதோடரப்ோக ெருமோன ெரி 

வெலுதத்ுயெோருக்கு, ெருமோன ெரி அதிகோரிகள் யநோடட்ீஸ் அனுப்ப மோடட்ோரக்ள். யதசி  இ-

மதிப்பீடட்ு டம ம்தோன் யநோடட்ீஸ் அனுப்பும்.  

o இநத் யநோடட்ீசுகக்ு ெரிவெலுதத்ுயெோர ் 15 நோளில் பதில் அளிகக் யெண்டும். அநத் பதிடலப் 

வபற்ற பின், அெரக்ளின் ‘யகஸ்’ (விெகோரம்) தோனி ங்கி முடறட ப் ப ன்படுதத்ி ஒரு 

அதிகோரிகக்ு ஒதுக்கீடு வெ ் ப்படும். அெர ்அடதக ்டக ோளுெோர.் 

 ’Hyderabad-Karnataka Regional Development Board (HKRDB)’ வங்கியின் சபயறர ’Kalyana Karnataka Regional 

Development Board’ என  கரந்ோடக மோநில அரசு மோற்றியுள்ளது.  

 நிதி சோழில்நுடப்ங்கள் சோடரப்ாக    ஸ்ரீ அோனு ெக்ரபரே்்தி  (Shri Atanu Chakraborty) 

ேறலறமயில் அறமக்கப்படட்  அறமெெ்ரறவகளுக்கிறடதயயான குழு (Steering Committee on 
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Fintech related issues 2019)  தனது அறிகட்கட   மதத்ி  நிதி டமெெ்ர ்நிரம்லோ சீதத்ோரோமனிடம் 2-9-2019 

அன்று ெமரப்்பிதத்ுள்ளது.  

 2019-2020 ஆம் ஆண்டிற்கோன இநத்ி ோவின் வமோதத் உள்நோடட்ு உற்பதத்ி ெளரெ்ச்ி வீததத்ின் 

கணிப்டப முநட்த  கணிப்போன  6.8% தத்ிலிருநத்ு   6.2% ஆக    டி.பி.எஸ் ெங்கி எனப்படும் 

சிங்கப்பூர ்ெளரெ்ச்ி ெங்கி (DBS bank)  குடறநத்த்ு மதிப்பிடட்ுள்ளது.        

விருதுகள் 

 பிரேமர ்தமாடிக்கு  "குதளாபல் தகால்கீப்பர'் விருது  :  "தூ ்டம இநத்ி ோ' திடட்தத்ுக்கு பிரதமர ்

நயரநத்ிர யமோடி அளிதத் சிறப்போன பங்களிப்புகக்ோக, பில் மற்றும் வமலிண்டோ யகடஸ்் 

அறகக்டட்டள ெோரப்ில் அெருக்கு "குயளோபல் யகோல்கீப்பர'் விருது  24-9-19 அன்று ெழங்கப்படட்து. 

o கூ.ேக. : ஐ.நோ. ெடப ோல் நிரண்யிகக்ப்படட்ுள்ள "நீடிதத் ெளரெ்ச்ிகக்ோன இலகக்ு'கடள 

அடடெதற்கோன மு ற்சிகடளத ் தங்கள் நோடட்ியலோ அல்லது பல்யெறு நோடுகளியலோ 

வெற்றிகரமோகெ ் வெ ல்படுதத்ும் உலக நோடுகளின் தடலெரக்ளுகக்ு "குயளோபல் 

யகோல்கீப்பர'் விருடத பில் மற்றும் வமலிண்டோ அறகக்டட்டள ெழங்கி ெருகிறது 

குறிப்பிடதத்கக்து.  

 ”MP பிரல்ா நிறனவு விருது” (MP Birla Memorial Award)  அறிவி ல் அறிஞர ்  தோனு பதம்நோபனுகக்ு, 

அெரத்ம் யபரண்டவி ல்  ஆ ்வுகளுகக்ோக  ெழங்கப்படட்ுள்ளது.   

 28 வது ெரஸ்வதி ெம்மன் விருது 2018 (Saraswati Samman award 2018) வதலுங்கு வமோழி கவிஞர ்   K.சிெோ 

வரடட்ிகக்ு  ‘பகக்ோகி ஓடட்ிகிலிடய்ட (’Pakkaki Ottigilite’) எனும் கவிடத வதோகுப்பிற்கோக  

ெழங்கப்படட்ுள்ளது.  

 ொஸ்திரா ராமானுென் பரிசு 2019 (SASTRA Ramanujan prize)  இங்கிலோநத்ு நோடட்டெ ் யெரந்த் 

கணிதவி லோளர ்  ஆதம் ஹோரப்்பருகக்ு (Adam Harper) ெழங்கப்படட்ுள்ளது.  

 திருமணமான இந்திய அழகிப் தபாடட்ி 2019 (Mrs India – Pride of the Nation 2019)-ல்   குெராே்றேெ ்

தெரந்்ே  பூொ தேொய் வென்றுள்ளோர.்  

 ஐக்கிய நாடுகளறவயின் உலக காலநிறல மாற்றே்திற்சகதிரான செயல்பாடுகளுக்கான 

விருது 2019 (UN global climate action award 2019) ஐ இநத்ி ோடெத ் தடலடமயிடமோகக ் வகோண்ட   

இன்ஃயபோசிஸ் (Infosys) நிறுெனதத்ிற்கு ெழங்கப்படட்ுள்ளது.  

 பில் & சமலிண்டா தகடஸ்் பவுண்தடஷனின் ‘குயளோபல் யகோல்கீப்பர ் விருது ெழங்கும் 

நிகழ்ெச்ியில்’ (Global Goalkeeper’ Award 2019)    ‘தெஞ்ெ ் தமக்கர ் விருது 2019’ ( Changemaker Award 2019 ) 

வபற்றுள்ள முதல் இநத்ி ர ் எனும் வபருடமட  ரோெஸ்தோடனெ ்யெரந்த்   பயல் ொங்கிர ் எனும் 17 

ெ து சிறுமி வபற்றுள்ளோர.்  குழநட்தத ்திருமணம் மற்றும் குழநட்தத ்வதோழிலோளர ்முடறகடள 

எதிரத்த்ு யபோரோடி தற்கோக  இெருகக்ு இெ்விருது ெழங்கப்படட்ுள்ளது.  

 சுற்றுெச்ூழல் ஆரவ்லர ் கிதரடட்ா துன்பரக்ுக்கு "மாற்று தநாபல் பரிசு' :   ஸ்வீடடனெ ்யெரந்த் 

சுற்றுெச்ூழல் ஆரெ்லர ்கியரடட்ோ துன்பரக்,் "மோற்று யநோபல் பரிசு' என்றடழகக்ப்படும் ெோழ்ெோதோர 

உரிடம விருதுக்கோகத ் யதரந்வ்தடுகக்ப்படட்ுள்ளோர.்  16 ெ யத நிரம்பி  கியரடட்ோ துன்பரக்,் 
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பருெநிடல மோற்றதத்ுகவ்கதிரோன யபோரோடட்தட்த கடநத் ஆண்டு வதோடங்கினோர.்  பருெநிடல 

மோற்றதத்ுகக்ுக ் கோரணமோன வதோழிற்ெோடல மற்றும் ெோகனப் புடக மோசுகடளக ்

கடட்ுப்படுதத்ுெதற்கோன நடெடிகட்ககடள யமற்வகோள்ளுமோறு அரடெ ெலியுறுதத்ி ஸ்வீடன் 

நோடோளுமன்றதத்ுக்கு எதிரோக அெர ்ஆரப்்போடட்ம் நடதத்ினோர.் 

 அமிோப் பெெ்னுக்கு ோோொதகப் பால்தக விருது :  இநத்ி ோவில் திடரப்படத ் துடறயில் 

ெழங்கப்படும் உ ரி  விருதோன தோதோெோயகப் போல்யக விருதுக்கு, பிரபல ஹிநத்ி நடிகர ்அமிதோப் 

பெெ்ன் (76) யதரவ்ு வெ ் ப்படட்ுள்ளோர.் 

 ெரே்ார ் வல்லபாய் பதடல் சபயரில் உயரிய விருது:   நோடட்ின் ஒற்றுடம மற்றும் 

ஒருடமப்போடட்ுகக்ுப் பங்களிப்பெரக்ளுகக்ு, ெரத்ோர ்ெல்லபபோ ் பயடல் வப ரில் உ ரி  விருது 

ெழங்கப்படும் என மதத்ி  அரசு அறிவிதத்ுள்ளது.  ஆண்டுயதோறும் யதசி  ஒருடமப்போடட்ு 

தினமோன அக்யடோபர ்31-ஆம் யததி ன்று, இநத் விருது வபறுயெோரின் வப ரக்ள் அறிவிகக்ப்படும். 

 தேசிய சுற்றுலா விருதுகள் 2017-2018 விவரம்  (National Tourism Awards for the year 2017-18) :  

o சுற்றுலோவில் சிறநத் மோநிலதத்ிற்கோன விருது - ஆநத்ிர பிரயதெம்  

o ெோகஷ சுற்றுலோ விருது  - யகோெோ மற்றும் மதத்ி  பிரயதெம் 

o திடரப்படம் த ோரிப்பதற்கு உகநத் சிறநத் மோநிலம் - உதத்ரகோண்ட ் 

o சுற்றுலோதத்ுடறயில் தகெல் வதோழில்நுடப்தட்த சிறப்போக ப ன்படுதத்ும் மோநிலம் - 

வதலுங்கோனோ  

o சிறநத் சுற்றுலோ திடரப்பட விருது - யகரளோ ( Come Out and Play என்ற படதத்ிற்கோக)  

o சிறநத் சுற்றுலோ ெழிகோடட்ி விருது  - தபோன் குமோர ்மிஷ்ரோ, ஒடிஷஷோ 

 ’கில்லி பாய்’ (’Gully Boy’) எனப்படும்   போலிவுட ் நடிகர ் ரன்வீர ் சிங் நடிதத் திடரப்படம் 

இநத்ி ோவிலிருநத்ு ஆஸ்கர ் 2020 திடரப்பட விருதுகளுக்கு  பரிநத்ுடரகக்ப்படட்ுள்ளது.  இநத் 

திடரப்படதட்த யெோ ோ அகத்ர ்இ கக்ியுள்ளோர.்  

 ’தமாடி பாக்’ (“Moti Bagh”) என்ற  இந்தி  ஆவணப்படம், 92 வது ஆஸ்கார ்(2020)  விருதுகளுக்கான 

தபாடட்ியில் இந்தியாவிலிருந்து  அனுப்பப்படட்ுள்ளது.  உதத்ரக்ோண்டட்டெ ்யெரந்த்  வித ்ோ தூத் 

ஷரம்ோ எனும் 82 ெ து விெெோயி , தனது தள்ளோத ெ திலும் தனது விெெோ  நிலதட்த பண்படுதத்ி 

போதுகோப்படதப் பற்றி தோன இநத் ஆெணப்படதட்த நிரம்ல் ெநத்ர ்தநத்ிரி ோல் இ கக்ியுள்ளோர.் 

இதடன  தூரத்ரஷ்ன் மற்றும்  வபோது யெடெ ஒளிபரப்பு அடமப்பு இடணநத்ு த ோரிதத்ுள்ளன.  

 ’சூப்பர ் 30’ (Super 30) நிறுவனர ் ஆனந்ே் குமார ்  அசமரிக்காவின் பவுண்தடென் ஃபார ்

எக்ெலன்ஸ் அறமப்பிடமிருந்து (Foundation For Excellence)     ‘கல்வியில் சிறந்ேறமக்கான 

விருது 2019’ (Education Excellence Award 2019) ஐ வபற்றுள்ளோர.்  

o கூ.ேக. :  ஆண்டு யதோறும் 30  ஏடழ மோணெரக்ளுகக்ு   ஐ.ஐ.டி நுடழவுத ் யதரெ்ோன JEE  

யதரவ்ுக்கு  இலெெ பயிற்சி ெழங்கி வெற்றி வபறெ ்வெ ்ெதற்கோன  ’சூப்பர ்30’  எனும் திடட்ம்  

2002 ஆம் ஆண்டு பீகோரின் போடன்ோவில்  ஆனநத்க்ுமோரினோல் வதோடங்கப்படட்ு தற்யபோது 

ெடரயில் நடடவபற்று ெருகிறது.  

 துருக்கி நாடட்ின் ‘ ெரவ்தேெ கிராந்ே் டிங் விருது 2019 ‘ (International Hrant Dink award) யமகோல ோடெெ ்

யெரந்த் மனித உரிடம ஆரெ்லர ்ஆக்னஸ் காரஷ்ிங் (Agnes Kharshiing) - கிற்கு  ெழங்கப்படட்ுள்ளது.  
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 ஆம்னஸ்டி இண்டரத்நெனல் அறமப்பின் ‘மனொடச்ியின் தூதுவர ் விருது 2019’ (Ambassadors of 

Conscience’ award)    ஸ்வீடன் நோடட்டெ ்யெரந்த்  சுற்றுசூழல் ஆரெ்லரோன 16 ெ து சிறுமி கிதரடட்ா 

துன்பரக்் ( Greta Thunberg)  -கிற்கு ெழங்கப்படட்ுள்ளது.  

 டாக்டர ்கலாம் ஸ்மிரிதி ெரவ்தேெ விருது 2019  ( Dr Kalam Smriti International Excellence Award) , ெங்கோளயதெ 

பிரதமர ்தெக் ஹசினாவிற்கு ெழங்கப்படட்ுள்ளது.  

 ஆசியா சொறெடட்ியின்,  மாற்றே்திற்கு விே்திடட்வரக்ளுக்கான விருது 2019 (Asia Society Game 

Changers Award)  இநத்ி ோவின் வபண் கோெல் துடற அதிகோரி ோன ொயா ஷரம்ா -விற்கு 

ெழங்கப்படட்ுள்ளது.  இெர ் நிரப் ோ கூடட்ு பலோதக்ோர ெழகட்க விெோரிதத்ெர ் என்பது 

குறிப்பிடதத்கக்து.  

 மகாராஷ்டிர அரசின்  லோ மங்தகஷ்கர ் விருது 2019-2020 ( “Lata Mangeshkar Award”)  வபண் 

இடெ டமப்போளர ் உஷா கண்ணா -விற்கு ெழங்கப்படட்ுள்ளது.  

 இந்திரா சிவறெலம் எண்தடான்சமன்ட ் (அறக்சகாறட) விருது 2019க்கு கரந்ோடக 

இடெகக்டலஞர ்டாக்டர ்பந்துலா ரமா யதரவ்ு வெ ் ப்படட்ுள்ளோர.்  

 ’சிறந்ே சபாறியாளர ்விருது 2019’ (Eminent Engineers Award)   இரயில்யெ ெோரி  தடலெர ்    விதனாே் 

குமார ்யாேவ் -க்கு ெழங்கப்படட்ுள்ளது.       

  இந்தியாவின் ரவீஷ் குமாருக்கு  மகதெதெ விருது  2019 :  ஆசி ோவின் யநோபல் விருது என்று 

கருதப்படும் மகயெயெ விருடத இநத்ி  ஊடகவி லோளர ் ரவீஷ் குமோர ்   வபற்றுக ் வகோண்டோர.் 

இெருடன் யெரத்த்ு மி ோன்மடரெ ் யெரந்த் யகோ ஷீ வின், தோ ்லோநட்தெ ் யெரந்த் அங்கனோ 

நீலடபஜித ்மற்றும் பிலிப்பின்டஸெ ் யெரந்த் புென்யட க ோப் ோப், வதன் வகோரி ோடெெ ் யெரந்த் 

கிம்-யெோங்-கி ஆகி  4 யபரும், 2019-ஆம் ஆண்டுகக்ோன மகயெயெ விருதுக்கு 

யதரந்வ்தடுகக்ப்படட்ுள்ளனர.்   

o கூ.ேக. : என்டிடிவி இநத்ி ோ வதோடலகக்ோடச்ியில் மூதத் வெ ல் ஆசிரி ரோக இருகக்ும் 

ரவீஷ் குமோர,் அநத்த ் வதோடலகக்ோடச்ியில் ஒளிபரப்போகும்  பிடரம் டடம் என்ற 

நிகழ்ெச்ியின் மூலம் ெோதோரண மகக்ளின் வெளிெரோத பிரெட்னகள் குறிதத்ு 

விெோதிக்கிறோர.் ஊடகவி லோளரோக இருகக்ும் அெர,் குரல் வகோடுகக் இ லோத மகக்ளின் 

குரலோக ஒலிகக்ிறோர.் நிகழ்ெச்ித ்வதோகுப்போளரோக சிறப்போக வெ ல்படட்ு ெருகிறோர.்  

 வாடிக்கன்  நாடட்ின் ”செயிண்ட ்பிரான்சிஸ் அறமதியின் விளக்கு” (Lamp of Peace of Saint Francis ‘) 

எனும் விருது   வங்க தேெே்றேெ ்தெரந்்ே முகமது யூனுஸ் என்பெருகக்ு ெழங்கப்படட்ுள்ளது.  

 ’அறிவியலின் ஆஸ்கர ்விருது’ என அறழக்கப்படும் ‘Breakthrough Prize in Fundamental Physics’  விருது  

கருந்துறளறய  முேன்முேலாக  படமாக ேயாரிே்ே   ‘ஈவண்ட ் ஹாரிொன் சோறலதநாக்கி’ 

(Event Horizon Telescope Team) குழுவிற்கு ெழங்கப்படட்ுள்ளது.  

 2019-ஆம் ஆண்டுக்கான புக்கர ் பரிசு இறுதி பரிந்துறரப் படட்ியலில் பிரிடட்ன்-இந்திய 

எழுே்ோளரான ெல்மான் ருஷ்டியின் குயிஷாட ் நாவல் இடம் சபற்றுள்ளது. 16-ஆம் 

நூற்றோண்டடெ ் யெரந்த் ஸ்வபயின் எழுதத்ோளர ் வெரெ்ோன்டிஸின் டோன் குயிக்ஸோட ் நோெடலத ்

தழுவி தனது குயிஷோட ்நோெடல ெல்மோன் ருஷ்டி படடதத்ுள்ளோர.் 
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o கூ.தக. :  ெல்மோன் ருஷ்டி இதற்கு முன்பு மிடட்நடஸ்் சில்ரன் என்ற தனது முதல் நோெலுகக்ோக 

1981-ஆம் ஆண்டு புகக்ர ் பரிசு வபற்றோர ் என்பது குறிப்பிடதத்கக்து. கோஷ்மீடரப் 

பூரவ்ிகமோகக ் வகோண்ட ெல்மோன் ருஷ்டி, மும்டபயில் பிறநத்ெர.் இப்யபோது பிரிடட்னில் 

ெசிதத்ு ெருகிறோர.்          

நியமனங்கள்    

 இந்தியாவின் முேல் சபண் இராணுவ தூேராக (female military diplomat) விங் காமாண்டர ்அஞ்ெலி 

சிங் (Wing Commander Anjali Singh )  நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் இெர,் ரஷி ோவிலுல்ள இநத்ி  

தூதரகதத்ின்   விமோனப்படட அதிகோரி ோக  (Deputy Air Attache) நி மிகக்ப்படட்ுள்ளதன் மூலம் இநத் 

வபருடமட ப் வபற்றுள்ளோர.்  

 ஐதகாரட்ட்ு ேறலறம நீதிபதிகள் வி.ராமசுப்பிரமணியன் (ேமிழகே்றேெ ் தெரந்்ேவர)்,  

கிருஷ்ணா முராரி, எஸ்.ஆர.்பட,் ரிஷிதகஷ் ராய் ஆகிய 4 தபர ்சுப்ரம்ீ தகாரட்ட்ு நீதிபதிகளாக 

நியமனம் செய்யப்படட்னர.்  இதன்மூலம் சுப்ரம்ீ யகோரட்ட்ு நீதிபதிகளின் எண்ணிகட்க 34 ஆக 

உ ரந்த்ுள்ளது.  

o இெரக்ளில் நீதிபதி வி.ரோமசுப்பிரமணி ன் இமோெலபிரயதெதத்ில் ஐயகோரட்ட்ு தடலடம 

நீதிபதி ோக இருக்கிறோர.் யமலும் எஸ்.ஆர.்பட ் ரோெஸ்தோன் ஐயகோரட் ் தடலடம 

நீதிபதி ோகவும், ரிஷியகஷ் ரோ ் யகரள ஐயகோரட் ் தடலடம நீதிபதி ோகவும், கிருஷ்ணோ 

முரோரி பஞ்ெோப் மற்றும் ஹரி ோனோ ஐயகோரட் ் தடலடம நீதிபதி ோகவும் இருநத்ு 

ெருகிறோரக்ள். 

 இந்திய விமானப் பறடயின் அடுே்ே ேறலறம ேளபதியாக  (Chief of the Air Staff )  ஏர ்மாரஷ்ல் 

ஆர.்தக. எஸ். பசேளரியா (RKS Bhadauria)  நி மிகக்ப்படட்ுள்ளோர.்   

 பிரேமர ்நதரந்திர தமாடியின் முேன்றமெ ்செயலராக பி.தக.மிஸ்ரா நி மிகக்ப் படட்ுள்ளோர ்

 பிரமேர ்நதரந்திர தமாடியின் ேறலறம ஆதலாெகராக பி.தக.சின்ஹா நி மிகக்ப் படட்ுள்ளோர ்

 குெராே் உயரநீ்திமன்றே்தின் ேறலறம நீதிபதியாக நீதியரெர ் விக்ரம் நாே் 

நி மிகக்ப்படட்ுள்ளோர.்  

 ’பிரஸ் டிரஸ்ட ் ஆஃப் இந்தியா’ (Press Trust of India (PTI)) அறமப்பின் ேறலவராக  விெய் குமார ்

தொப்ரா (பஞ்ெோப் யகெரி வெ ்திதத்ோளின் ஆசிரி ர)்  யதரந்வ்தடுகக்ப்படட்ுள்ளோர.்  

 தகரள  மாநிலே்தின் 22 வது ஆளுநராக ஆரஃீப் முகமது கான் பதவிய ற்றுள்ளோர.்  

 நாரத்வ நாடட்ிற்கான இந்தியாவின் தூதுவராக பாலா பாஸ்கர ்நி மிகக்ப்படட்ுள்ளோர.்  

 ’லதஸாே்ோ’ (Kingdom of Lesotho) நோடட்ிற்கோன இநத்ி ோவின் டஹ கமிஷனரோக வெ ்தீப் ெரக்ோர ்

நி மிகக்ப்படட்ுள்ளோர.்  

 உலக தேரே்ல் ஆறணயங்கள் கூடட்றமப்பு ேறலவராக சுனில் அதராரா  

தேரந்்சேடுக்கப்படட்ுள்ளார.்    வபங்களூரில் 3-9-2019 அன்று  நடடவபற்ற உலக யதரத்ல் 
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ஆடண ங்கள் கூடட்டமப்பின் 4 ெது  மோநோடட்ில்  இப்பதவிகக்ு சுனில் அயரோரோ 

யதரந்வ்தடுகக்ப்படட்ுள்ளோர.்  

o கூ.ேக.  : உலகில் உள்ள 109 நோடுகடளெ ் யெரந்த் 115 யதரத்ல் ஆடண ங்கள் இடணநத்ு 

இநத்க ்கூடட்டமப்பு கடநத் 2013-ஆம் ஆண்டு உருெோகக்ப்படட்து. வதன் வகோரி ோவில் இதன் 

தடலடமயிடம் அடமநத்ுள்ளது.  

o யதரத்ல் ஆடண ங்களின் பணிகள் குறிதத்ும், அடத ெலுப்படுதத்ுெது குறிதத்ுமோன 

தகெல்கடள அடனதத்ு நோடுகளும் பகிரந்த்ு வகோள்ளும் ெடகயில் இநத்க ்கூடட்டமப்பு 

ஏற்படுதத்ப்படட்து.  

o இநத்க ்கூடட்டமப்பில் தற்யபோது  115 யதரத்ல் ஆடண ங்கள் உறுப்பினரக்ளோக உள்ளன. 20 

யதரத்ல் ஆடண ங்கள் இடண உறுப்பினரக்ளோக உள்ளன. 

 சென்றன ஐதகாரட்ட்ின் மூே்ே நீதிபதி எஸ்.மணிக்குமார,் தகரள ஐதகாரட்ட்ு ேறலறம 

நீதிபதியாக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 ஐந்து மாநிலங்களுக்கு புதிய ஆளுநரக்ள் நியமனம் :  

o வதலுங்கோனோ - தமிழிடெ ெவுநத்ரோென்  

o இமோெெ்லப் பிரயதெம் -  பண்டோரு ததத்ோதய்ர ோ 

o ரோெஸ்தோன் - கல்ரோெ் மிஸ்ரோ  

o யகரளோ - ஆரிஃப் முகமது கோன் 

o மகோரோஷ்டிரோ - பகத ்சிங் யகோஷ் ோரி 

 இந்திய எல்றலப் பாதுகாப்புப் பறடயின் (பிஎஸ்எஃப்) ேறலவராக மூே்ே ஐபிஎஸ் அதிகாரி 

விதவக் குமார ்தொரி   பதவிய ற்றுள்ளோர.்        

முக்கிய தினங்கள் 

 ெரவ்தேெ சமாழிசபயரப்்பு தினம் (International Translation Day)  -  செப்டம்பர ் 30  | டம கக்ருதத்ு - 

வமோழிவப ரப்்பு மற்றும் உள்ளூர ்வமோழிகள் (“Translation and Indigenous Languages”)  

 உலக இருேய தினம் (World Heart Day) - செப்டம்பர ்29 

 உலக செவிே்திறன் குறறபாடுறடதயார ் தினம் (World Deaf Day )   - செப்டம்பர ்29  

o கூ.தக. : ெரெ்யதெ வெவிதத்ிறன்  குடறபோடுடடய ோர ் ெோரம்  23-29 வெப்டம்பர ் 2019 

தினங்களில்  ‘அடனெருக்கும் டெடக வமோழி உரிடம’ (Sign Language Rights for All) எனும் 

டம கக்ருதத்ில்  அனுெரிகக்ப்படட்து.   

 உலக தரபிஸ் தநாய் தினம் (World Rabies Day)   -செப்டம்பர ்28  

 ெரவ்தேெ அறனவருக்கும் ேகவல் கிறடக்கெ ் செய்வேற்கான தினம் (International Day for Universal 

Access to Information)   - செப்டம்பர ்28  

 உலக சுற்றுலா தினம் (World Tourism Day)  - செப்டம்பர ்27 | டம கக்ருதத்ு (2019) - சுற்றுலோ மற்றும் 

யெடலெோ ்ப்பு : அடனெருகக்ுமோன சிறநத் எதிரக்ோலம் (Tourism and jobs: a better future for all) 

 உலக கடல்ொர ்தினம் (World Maritime Day)  - செப்டம்பர ்26  
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 உலக கருே்ேறட தினம் (World contraception day)  - செப்டம்பர ்26   

 அணு ஆயுேங்கறள முற்றிலுமாக ஒழிப்பேற்கான ெரவ்தேெ தினம் (International day for the total 

elimination of nuclear weapons)   - செப்டம்பர ்26  

 உலக சுற்றுசூழல்  சுகாோர  தினம் (World Environmental Health Day) - செப்டம்பர ் 26  | டம கக்ருதத்ு 

(2019) - கோலநிடல மோற்ற ெெோல்கள் - உலக சுற்றுசூழல் சுகோதோரதத்ிற்கோக ஒருங்கிடணநத்ு 

வெ ல்படுெதற்கோன கோலம் இதுயெ (Climate change challenges, time for global Environmental Health to act in unison)  

 ’அந்திதயாதியா திவாஸ் தினம்’ (Antyodaya Diwas Day)  - செப்டம்பர ் 25 (பண்டிட ் தீனத ோள் 

உபோத ்ோ -வின் பிறநத் தினம்)  

 உலக மருந்ோளுநரக்ள் தினம் (World Pharmacists day)   - செப்டம்பர ்25 

 6 வது இந்திய ேண்ணரீ ் வாரம்  (24-28 செப்டம்பர ் 2019)  குடி ரசுதத்டலெர ் அெரக்ளோல்  ‘ 

தண்ணரீ ்ஒதத்ுடழப்பு : 21 ெது நூற்றோண்டின் ெெோல்கள்’ எனும் கருதத்ுருவுடன்  புது தில்லியில் 

வதோடங்கி டெகக்ப்படட்து.  

 தேசிய மகள்கள் தினம்  - செப்டம்பர ் 22 (ஒெ்வெோரு ஆண்டும் வெப்டம்பர ்மோதம் நோன்கோெது 

திங்கள்) 

 ெரவ்தேெ றெறக சமாழி தினம் (International Day of Sign Languages (IDSL))   - செப்டம்பர ்23 

 ெரவ்தேெ கடதலார தூய்றம தினம் (International Coastal Cleanup Day) - செப்டம்பர ்21  

 முேலாவது,  ஆயுஸ்மான் பாரே் தினம்   23 செப்டம்பர ்2019 அன்று அனுெரிகக்ப்படட்து.  

o கூ.ேக. : வென்ற ஆண்டு (2018)  இயத தினதத்ில் தோன் ஆயுஸ்மோன் போரத ்திடட்ம்   அல்லது 

பிரதம மநத்ிரி ென் ஆயரோக்  ய ோெனோ (Ayushman Bharat Yojana or Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana 

(PMJAY) )   பிரதமர ் யமோடி அெரக்ளோல் ெோரக்க்ண்ட ் மோநிலம் ரோஞ்சியில் வதோடங்கி 

டெகக்ப்படட்து.  

 உலக தராொ தினம் (World rose day) - செப்டம்பர ் 22   (யகன்ெர ் யநோ ோளிகளின் நலனுகக்ோக 

அனுெரிக்கப்படுகிறது)  

 உலக காண்டாமிருகங்கள் தினம் (World Rhino Day)   - செப்டம்பர ்22  

 உலக அறமதி தினம் (World Peace Day)  -  செப்டம்பர ் 21 |   டம கக்ருதத்ு(2019) - அடமதிகக்ோன 

கோலநிடல மோற்ற வெ ல்போடு  (‘Climate Action for Peace) 

 உலக அல்சீமியர ்தநாய் தினம் (World Alzheimer’s Day) - செப்டம்பர ்21  

 இந்திய கலங்கறர விளக்கம் தினம் (Indian Light House Day)  -  வெப்டம்பர ்21  (1927 வெப்டம்பர ்21 அன்று 

  கலங்கடரவிளகக் ெடட்ம் நிடறயெற்றப்படட் தினம்) 

 தேசிய ஊடட்ெெ்ே்து மாேம் (Rashtriya Poshan Maah /National Nutrition Month) - வெப்டம்பர ் 2019 | 

டம கக்ருதத்ு  - நிடறெோன போலூடட்ல் (Complementary Feeding)  

o கூ.ேக. :  2022 ஆம் ஆண்டிற்குள் இநத்ி ோடெ ஊடட்ெெ்தத்ு குடறபோடற்ற நோடோக  

மோற்றுெதற்கு மதத்ி  அரசு இலகக்ு நிரண்யிதத்ுள்ளது. 

 உலக மூங்கில் தினம் (World Bamboo Day) - வெப்டம்பர ்18  

 உலக தநாயாளிகள் பாதுகாப்பு தினம் (World Patient Safety) - வெப்டம்பர ்17  
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 ெரவ்தேெ ஓதொன்     பாதுகாப்பு தினம் (International Day for the Preservation of the Ozone Layer)   - வெப்டம்பர ்

16  

 சபாறியாளர ்தினம் - வெப்டம்பர ்15  | டம கக்ருதத்ு : மோற்றதத்ிற்கோன வபோறியி ல் (Engineering for 

change)  

 ெரவ்தேெ மக்களாடச்ி தினம் (International Day of Democracy)  - வெப்டம்பர ்15  

 இந்தி சமாழி தினம் (Hindi Diwas)   - வெப்டம்பர ் 14  

 ’ஐ.நா.  சேற்கு - சேற்கு  ஒே்துறழப்பு தினம்’ (United Nations Day for South-South Cooperation) - வெப்டம்பர ்12   

( ெளரும் நோடுகளிடடய  வதோழில்நுடப் ஒதத்ுடழப்டப யமம்படுதத்ும் யநோகக்ில் 

அனுெரிக்கப்படுகிறது.) 

 தேசிய வனப்பணியாளர ்தியாகிகள் தினம் (National forest martyrs day)  - வெப்டம்பர ் 11  

 உலக ேற்சகாறல ேடுப்பு தினம் (World Suicide Prevention Day)  - வெப்டம்பர ்10  |  டம கக்ருதத்ு (2019) - 

‘தற்வகோடலட த ்தடுகக் இடணநத்ு பணி ோற்றுயெோம்’ (Working Together to Prevent Suicide)  

o கூ.ேக. : ஒெ்வெோரு 40 விநோடிக்கும் ஒருெர ்தற்வகோடல வெ ்து வகோள்ெதோக உலக சுகோதோர 

நிறுெனம் வதரிவிதத்ுள்ளது. 2010 - 2016ம் ஆண்டுகயளோடு ஒப்பிடுடகயில் ெரெ்யதெ அளவில் 

தற்வகோடல வெ ்யெோரின் எண்ணிகட்க 9.8% ஆக குடறநத்ுள்ளது எனவும் 

வதரிவிகக்ப்படட்ுள்ளது.  

 இமாலய மறலே்சோடர ்தினம் (Himalaya day)  - வெப்டம்பர ்9  

 உலக ேண்னீர ் வாரம் (World water week)  -  ஆகஸ்டு 25-30 | டம க்கருதத்ு -  அடனெடரயும் 

உள்ளடகக்ி து ெமூகதத்ிற்கோன தண்ணரீ ்  (Water for society – Including all)  

 ெரவ்தேெ எழுே்ேறிவு தினம் (International Literacy Day 2019) - வெப்டம்பர ் 8  | டம கக்ருதத்ு (2019) -

எழுதத்றிவு மற்றும் பன்வமோழிதத்ுெம் (‘Literacy and Multilingualism’)  

 தேசிய ஊடட்ெெ்ே்து வாரம் 2019 (National Nutrition Week) 1-7 செப்டம்பர ் 2019 தினங்களில் 

அனுெரிக்கப்படட்து.  

o கூ.ேக. :  ஊடட்ெெ்தத்ு குடறபோடற்ற  இநத்ி ோடெ உருெோக்கும் யநோகக்தத்ுடன் ‘யபோஷன் 

அபி ோன்’ (POSHAN Abhiyaan) எனப்படும் ‘யதசி  ஊடட்ெெ்தத்ு திடட்தட்த’ பிரதமர ் யமோடி 

அெரக்ள் இரோெஸ்தோன் மோநிலதத்ின் ஜீஞ்ஜினு ( Jhunjhunu ) எனுமிடதத்ில் 8 மோரெ் ் 2018 அன்று 

வதோடங்கி டெதத்ோர.்  

 தேசிய ஆசிரியர ் தினம் - செப்டம்பர ் 5  ( இநத்ி ோவின் இரண்டோெது குடி ரசுத ் தடலெர ்

எஸ்.ரோதோகிருஷ்ணன் அெரக்ளின் பிறநத் நோள் (5 - 9- 1888) நிடனெோக)  

 ெரவ்தேெ சோண்டு  தினம் (International Day of Charity)  - செப்டம்பர ்5 (அன்டன வதரெோ அெரக்ளின் 

நிடனவு தினம்)  

o கூ.ேக. : அன்டன வதரெோ அடமதிகக்ோன  யநோபல் பரிசு வபற்ற ஆண்டு   - 1979  

 செப்டம்பர ் மாேம்  இந்திய அரசினால் ’தபாஷன் மாேம்’ / ‘ஊடட்ெெ்ே்து மாேம்’  (“PoshanMaah” / 

Nutrition Month)   என அனுெரிகக்ப்படுகிறது.  

 உலக தேங்காய தினம் - வெப்டம்பர ்2            
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அறிவியல் வதா.நுட ்ம்  

 தகாளுக்கு ஹிந்துஸ்ோனி பாடகா ் பண்டிட ் ெஸ்ராெ் சபயா ்  :  வெெ்ெோ ், வி ோழன் ஆகி  

யகோள்களுக்கு இடடய  ெலம் ெரும் சிறி  யகோளுகக்ு ஹிநத்ுஸ்தோனி போடகோ ்பண்டிட ்ெஸ்ரோெ் 

வப டர சூடட்ி ெோெ்யதெ ெோனி ல் யூனி ன் (ஐஏயூ) வகளரெம் வெ ்துள்ளது. இநத்ெ ்சிறி  யகோள் 

கடநத் 2006-ஆம் ஆண்டு நெம்போ ்11-ஆம் யததி கண்டறி ப்படட்து. ஒரு யகோளுகக்ு இநத்ி  இடெக் 

கடலஞோ ்ஒருெரின் வப ோ ்சூடட்ப்படுெது இதுயெ முதல் முடற ோகும்.    

 ’தகால்டஷ்்மிறடட’் (Goldschmidtite) என்ற சபயரில்  புதிய  ோதுப்சபாருறள ஒரு  டெரதத்ின் 

உடப்குதியில்  கனடோவின்  அல்வபரட்ோ பல்கடலகக்ழகதத்ின் மோணெர ் நிக்யகோயல யம ர ்

கண்டுபிடிதத்ுள்ளோர.்  

 “GJ 3512 b”  என்று வப ரிடப்படட்ுள்ள வி ோழன்  யகோடளவ ோதத்  புதி  யகோடள 

ஆரோ ்ெச்ி ோளரக்ள் கண்டறிநத்ுள்ளனர.்  

 யமற்குதவ்தோடரெ்ச்ி மடலப்பகுதியில் ெசிதத்ுெரும் பூடன போம்பு என்ற அரி ெடக போம்பு 

இனதத்ிற்கு, அதடன கண்டறிநத்ு வெளிப்படுதத்ி ,   சிெயெனோ தடலெர ்உதத்ெ் தோகக்யரயின் 

இடள மகன் யதெஸ் தோகக்யரயின் வப ரில் ’தோகக்யரஸ் பூடன போம்பு’ எனப் வப ர ்

சூடட்ப்படட்ுள்ளது. 

 ’ராமன் ொட ்-2’ ( “RamanSat 2” ) என்ற வப ரில் இநத்ி  மோணென் ஆபோஷ் சிகக்ோ  த ோரிதத்  சிறி  

அளவிலோன வெ ற்டகக ்யகோள் அவமரிகக் விண்வெளி ஆ ்வு நிறுெனமோன நோஷோவினோல்  23-9-

2019 அன்று விண்ணில் வெலுதத்ப்படட்து.  

 ’புராசெக்ட ் தநே்ரா’ ( ‘Project NETRA’) என்ற வப ரில் விண்வெளியில் இநத்ி  வெ ற்டகக் 

யகோள்களுக்கு ஆபதத்ோகவுள்ள குப்டபகடள கண்டறிெதற்கோன திடட்தட்த  இநத்ி  விண்வெளி 

ஆரோ ்ெச்ிக ்கழகம்  வதோடங்கியுள்ளது.  

 ’கிதரடட்ர ் ஆடர்ியா’ (“Greater Adria”) என்ற வப ரில்  எடட்ோெது கண்டதட்த கண்டறிநத்ுள்ளதோக 

வநதரல்ோநத்ு நோடட்ி உடவ்ரடெ் ் பலகடலகக்ழக ஆரோ ்ெச்ி ோளரக்ள் வதரிவிதத்ுள்ளனர.் இநத் 

கண்டமோனது,  ஐயரோப்பி  கண்டதத்ினுள் புடதநத்ுள்ளதோக கண்டறிநத்ுள்ளனர.்  

 ’புதராடத்டாதடாண்தடாசடரிக்ஸ் ரூதே’ (Protodontopteryx ruthae) எனப்வப ரிடப்படட்ுள்ள உலகின் 

மிகவும் பழடம ோன (2.5 மில்லி ன் ஆண்டுகள்)  பறடெயினம்  நியூசிலோநத்ு நோடட்ில் 

கண்டுபிடிகக்ப்படட்ுள்ளது.  

 ’MSP J0740+6620’ என்று வப ரிடப்படட்ுள்ள  அதிக எடடயுள்ள நியூடர்ோன் நடெ்தத்ிரதட்த   

அவமரிகக் விண்வெளி ஆ ்ெோளரக்ள் கண்டு பிடிதத்ுள்ளனர.்  

 பூமிறயப் தபாலதவ ேடப்சவப்ப நிறலறயக் சகாண்ட மற்சறாரு கிரகமான தக2-18பி-யில் நீர ்

இருப்பறே விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர.்பூமியிலிருநத்ு 110 ஒளிெருட தூரதத்ில் இருகக்ும் 

யக2-18பி என்ற கிரகம், பூமிட ப் யபோல் 8 மடங்கு வபரிதோனது. இதுெடர கண்டறி ப்படட் 

கிரகங்களியலய , உயிரினங்கள் ெசிப்பதற்கு ஏற்ற தடப்வெப்ப நிடலட க ்வகோண்டுள்ள, பூமி 

அல்லோத ஒயர கிரகம் இதுெோகும். யக2-18 என்ற நடெ்தத்ிரதட்தெ ் சுற்றி ெரும் அநத் கிரகதத்ில் 

தண்ணரீ ் இருப்படத ஐயரோப்பி  விண்வெளி ஆ ்வு டம ம், மற்றும் அவமரிகக்ோவின் நோெோ 

விண்வெளி ஆ ்வு டம தத்ின் விண்கல வதோடலயநோகக்ிகள் கண்டறிநத்ுள்ளன.  
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 2019-ம் ஆண்டுக்கான உலக இயந்திர மனிேரக்ள் (தராதபா) மாநாடு மற்றும் கண்காடச்ி சீனே் 

ேறலநகர ்சபய்ஜிங்கில்  நடடவபற்றது.  

 முேல் முறறயாக சூரிய மண்டலே்திற்கு சவளிதய உள்ள கிரகே்தின் வளிமண்டலே்தில் 

ேண்ணரீ ் கண்டுபிடிப்பு  : சூரி  மண்டலதத்ிற்கு வெளிய  யக 2-18 பி நடெ்தத்ிரம் 2015 இல் 

கண்டுபிடிகக்ப்படட்து, யக 2-18 பி  என்பது "சூப்பர ் எரத்ஸ்்" என்று அடழகக்ப்படும் 

நடெ்தத்ிரங்களின், நூற்றுகக்ணகக்ோனெற்றில் இதுவும் ஒன்றோகும். இது நோெோவின் வகப்லர ்

விண்கலதத்ோல் கண்டுபிடிகக்ப்படட்து. பூமியின் எடட்ு மடங்கு  எடட மற்றும் இரு மடங்கு வபரி  , 

யக 2-18 பி   என்ற  நடெ்தத்ிரதத்ில்  நீர ்திரெ ெடிெதத்ில் இருகக் முடியும் என ஆரோ ்ெச்ிகளில் 

கணிகக்ப்படட்ுள்ளது. 

 ெந்திரயான்-2 விண்கலே்தின் ‘விக்ரம் தலண்டர’் நிலறவ சநருங்கியநிறலயில், 7 செப்டம்பர ்

2019 அன்று  அேன் ேகவல் சோடரப்ு துண்டிக்கப்படட்ுள்ளோக இஸ்தரா  அறிவிே்துள்ளது.  

நிலவிற்கு 2.1 கியலோ மிடட்ர ் வதோடலவில் இருநத்யபோது விகர்ம் யலண்டரில் தகெல் 

துண்டிகக்ப்படட்து. 

 HR 5138 b எனப் சபயரிடப்படட்ுள்ள மிக விசிே்திரமான சுற்றுவடட்ப் பாறேயுடன் ெூபிடருக்கு 

அருகில் சுழன்று சகாண்டிருக்கும் புதிய தகாளானது கண்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ளது.  தற்யபோது 

ெூபிடருகக்ு (வி ோழனுக்கு) வெகு அருகில் சுழன்று வகோண்டிருகக்ும் அநத்க ்யகோள் ெுபிடடரக் 

(வி ழடனக)் கோடட்ிலும் 3 மடங்கு வபரி து எனக ்கணக்கிடப்படட்ுள்ளது. 

விளளயாடட்ுகள்      

 ெரவ்தேெ  தெடற்லட ் உலகக் தகாப்றப வாள்வீெச்ு  தபாடட்ி 2019ல் (Satellite Fencing )     'தெபர'் 

பிரிவில் ேமிழக வீராங்கறன சி.ஏ. பவானி  சவள்ளி வென்றுள்ளோர.்   இநத் யபோடட்ிகள் 

வபல்ஜி தத்ின்  வகண்ட ்(Ghent)  நகரில் நடநத்து. 

 ''இந்தியா-சிங்கப்பூர ் தஹக்கே்ோன் 2019''   சென்றன ஐ.ஐ.டி - யில்  30-9-2019 அன்று 

நடடவபற்றது. அநந்ிகழ்வில் பிரதமர ்நயரநத்ிர யமோடி பங்யகற்று சிறப்புடர ோற்றினோர.்  

 ’ரஷிய கிராண்ட ் பிரிக்ஸ் எஃப் 1’ 2019 ( Russia F1 Grand Prix) காரப்ந்ேய தபாடட்ியில் சமரச்ிடஸ் 

வீரர ் தலவிஸ் ஹாமில்டன் வென்றுள்ளோர.்  

 சேற்காசிய கால்பந்து கூடட்றமப்பின்   18 வயதிற்கு கீழுள்தளாருக்கான தபாடட்ியில்  (South 

Asian Football Federation Under-18 (SAFF U-18))  இந்திய அணி  ெங்கோளயதெ அணிட  வீழ்தத்ி 

யகோப்டபட க ்டகப்பற்றியுள்ளது.  

 உதென் தபால்டின் 11 ேங்கப் பேக்க ொேறனறய அசமரிக்காவின்  ஓடட்ப்பந்ேய 

வீராங்கறன அலிஸன் சபலிக்ஸ் முறியடிே்துள்ளார.்   யதோஹோவில் நடடவபற்ற   யபோடட்ியில் 

கலப்பு வதோடோ ் ஓடட்தத்ில் தங்கம் வென்றதின் மூலம் ெடமகக்ோவின் அதியெக நடெ்தத்ிர வீரோ ்

உயென் யபோல்டின் 11 தங்கப் பதகக்ங்கள் வென்ற ெோதடனட  அலிஸன் முறி டிதத்ுள்ளோர.்  

வமோதத்மோக 26 பதகக்ங்கடள வென்றுள்ள  அலிஸன் வபலிகஸ்் ஒலிம்பிகக்ில் 6 தங்கப் பதகக்மும் 

வென்றுள்ளோோ.் இது அெோ ்பங்யகற்கும் 9-ஆெது உலக தடகளப் யபோடட்ி ோகும்.  இதன்  மூலம் . 
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தடகள ெரலோற்றில் இதுெடர எநத் வீரோ,் வீரோங்கடன வபறோத சிறப்புகடள அலிஸன் வபலிக்ஸ் 

வபற்றுள்ளோோ.் 

 ஏடிபி தெலஞ்ொ ்  - சுமிே் நாகல் ொம்பியன் :  ஆோவ்ென்டீனோவின் பியுயனோஸ் அ ோஸ்் நகரில்  

நடடவபற்ற ஏடிபி யெலஞ்ெோ ் யபோடட்ி இறுதி ஆடட்தத்ில் இநத்ி  வீரோ ் சுமித ் நோகல்   

அரவ்ெண்டடனோ வீரர ்ஃபகுன்யடோ போகன்ிடஸ வீழ்தத்ி  படட்தட்த வென்றுள்ளோர.்   

 உலகின் அதிதவக வீரர ் தகால்தமன் :  யதோஹோவில் நடடவபற்ற  உலக தடகள ெோம்பி ன்ஷிப் 

யபோடட்ியில் 100 மீ ஓடட்தத்ில் 9.76 விநோடிகளில் கடநத்ு அதியெக வீரர ் என்ற சிறப்டப 

அவமரிகக்ோவின் கிறிஸ்டி ன் யகோல்யமன் வபற்றுள்ளோர.் 

 ெரெ்யதெ பில்லி ரட்ஸ்் மற்றும் ஸ்நூக்கர ் கூடட்டமப்பு ெோரப்ில் மி ோன்மரில் நடடவபற்ற 

ஸ்நூகக்ர ்டீம் ெோம்பி ன்ஷிப் யபோடட்ியில் இந்தியாவின் பங்கெ் அே்வானி-ஆதிே்ய சமஹ்ரா 

இடண இறுதிெச்ுற்றில் தோ ்லோநத்ு இடணட  வீழ்தத்ி ெோம்பி ன் படட்ம் வென்றது. 

 ெரவ்தேெ கால்பந்து கூடட்றமப்பு பிஃபாவின் சிறந்ே வீரர ் விருறே 6-ஆவது முறறயாக 

அரச்ெண்டினாறவெ ்தெரந்்ே  லிதயானல் சமஸ்ஸி வென்றுள்ளோர.் 

 உலக மல்யுே்ே ொம்பியன்ஷிப் தபாடட்ியில் இந்திய வீரர ் ராகுல் அவாதர  சவண்கலம் 

வென்றுள்ளோர.்  

 தடாக்கிதயாவில் நறடசபற்ற  பான் பசிபிக் ஓபன் சடன்னிஸ் தபாடட்ியில் ெப்பான் 

வீராங்கறன நதவாமி ஒஸாகா ொம்பியன் படட்ம் வென்றோர.் 

 ரஷ் ோவின் எகடரின்பரக் ் நகரில் நடநத் உலக குே்துெெ்ண்றட ொம்பியன்ஷிப் சோடரில்  

(ஆண்களுக்கான 52 கிதலா எறட பிரிவில்)  சவள்ளிப் பேக்கம் சவன்ற முேல் இந்திய வீரர ்

என்ற ொேறனறய ஹரியாணாறவெ ்ொரந்்ே அமிே் பாங்கல் உரிதத்ோகக்ியுள்ளோர.்   

 இந்திய கால்பந்து அணியின்  புதிய ேறலறமப் பயிற்சியாளராக குதராஷியாவின் இதகார ்

ஸ்டிமாக் நி மிகக்ப்படட்ுள்ளோர.்  

 யநபோள தடலநகர ் கோதம்ோண்டுவில் நடடவபற்ற  18 வயதுக்குடப்டட் சேற்காசிய 

தகாப்றபக்கான கால்பந்து (ொஃப்) தபாடட்ியில் முேன்முறறயாக   இந்தியா ொம்பியன் 

படட்ம் வென்றுள்ளது.    

 வபல்ஜி தத்ின் வகண்ட ் நகரில்  நடடவபற்ற ெரவ்தேெ வாள்வீெச்ு (ஃசபன்சிங்) தபாடட்ியில் 

சென்றன வீராங்கறன பவானி தேவி சவள்ளிப் பேக்கம் வென்றுள்ளோர.்  

 சீனோவின் வுஹோன் நகரில் நடடவபற்ற  வுஹான் ஓபன் சடன்னிஸ் தபாடட்ியில் நடப்பு 

ொம்பியன் ஆரய்னா ெபசலன்கா படட்தட்த தகக் டெதத்ுக ்வகோண்டோர.்  

 25 வது தேசிய  சபண்களுக்கான சீனியர ்கால்பந்து ொம்பியன்ஷிப் தபாடட்ி 2019 ல்  மணிப்பூர ்

மாநிலே்றேெ ்தெரந்்ே சபண்கள் கால்பந்து அணி படட்ே்றே சவன்றுள்ளது. இநத் யபோடட்ிகள் 

அருணோெெ்ல் பிரயதெதத்ில் நடடவபற்றன.  

 றஹேராபாே் கிரிக்சகட ்ெங்கே் ேறலவராக இந்திய அணியின் முன்னாள் தகப்டன் முகமது 

அஸாருதீன் யதரவ்ு வெ ் ப்படட்ோர.் 
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 திருெண்ணோமடலயில் நடடவபற்ற 17-ஆவது தேசிய அளவிலான ெூனியர ் ேடகள 

ொம்பியன்ஷிப் தபாடட்ியில் ேமிழக அணி 9 தங்கப் பதகக்ங்களுடன் ஒடட்ுவமோதத் ெோம்பி ன் 

படட்தட்த வென்று ெோதடன படடதத்து. 

 ேமிழ்நாடு கிரிக்சகட ்ெங்க புதிய  ேறலவராக ரூபா குருநாே் வபோறுப்யபற்றோர.் 

 ’ெரெ்யதெ கோல்பநத்ு கூடட்டமப்பின்’ 2019 ஆம் ஆண்டிற்கோன விருதுகள் (FIFA Football Awards 2019)  

இதத்ோலியின் மிலோன் நகரில் 23-9-2019 அன்று ெழங்கப்படட்ன.   சிறந்ே ஆண் கால்பந்து 

வீரருக்கான விருது  (The Best FIFA Men’s Player) அரச்ெண்டினா நாடட்ின் லதயாணல் சமஸ்ஸி-

கக்ும், சிறந்ே சபண் கால்பந்து வீராங்கறனயாக அசமரிக்காவின் தமகன் ராபிதனாவிற்கும் 

விருதுகள் ெழங்கப்படட்ுள்ளன.  

 ரஷியாவின் ஸ்தகால்தகாவா நகரில் நறடசபற்ற ‘ Skolkova Fides Grand Prix’ செஸ் தபாடட்ியில் 

இந்திய வீராங்கறன  (ஆந்திரப்பிரதேெம்) தகாதனரு ஹம்பி (Koneru Hampi ) சவற்றி 

வபற்றுள்ளோர.்  

   செப்டம்பர ் 2019 ல் சவளியிடப்படட்ுள்ள ’ெரவ்தேெ கால்பந்து கூடட்றமப்பின்’ (FIFA)  

ேரவரிறெயில்  இந்தியா 104 வது இடே்றேப் சபற்றுள்ளது. முதல் மூன்று இடங்கடள முடறய  

வபல்ஜி ம், பிரோன்ஸ், பியரசில், இங்கிலோநத்ு மற்றும் யபோரெ்ச்ுகக்ல் நோடுகள் வபற்றுள்ளன.  

 ஆங்கில கால்வாறய (English Channel)  நான்கு முறற சோடரந்்து நீந்திய முேல் நபர ் எனும் 

ொேறனறய  அசமரிக்க சபண்மணி ொரா ோமஸ் (Sarah Thomas)  படடதத்ுள்ளோர.்  

 ெரவ்தேெ பில்லியரட்ஸ்் மற்றும் ஸ்னூகக்ர ்கூடட்டமப்பின்  உலக பில்லி ரட்ஸ்் ெோம்பி ன்ஷிப் 

2019 (IBSF World Billiards Championship 2019) யபோடட்ியில் இநத்ி ோவின்  பங்கெ் அே்வானி ொம்பியன் 

படட்ம் சவன்றுள்ளார.் இநத் யபோடட்ிகள் மி ோன்மரின் மோண்டோயல நகரில் நடடவபற்றது.  

 உலக ஆண்கள் கூறடப் பந்து ொம்பியன்ஷிப் தபாடட்ி 2019 (World Basketball Championship 2019) 

ஸ்சபயின் நாடு  சவற்றி வபற்றுள்ளது.  இநத் யபோடட்ிகள் சீனோவின் பீஜிங் நகரில் நடடவபற்றன.  

 ’தயானக்ஸ் ென் றரஸ் வியடன்ாம் தபடம்ிண்டன் ொம்பியன்ஷிப் தபாடட்ி 2019’ ( YONEX-SUNRISE 

Vietnam Open 2019) ல்  ஆண்கள் ஒற்டற ர ் பிரிவில் இநத்ி ோவின்  ெவுரவ் வரம்ா  வெற்றி 

வபற்றுள்ளோர.்  

 6 வது , டிராக் ஆசியா றெக்கிளிங் தகாப்றபக்கான தபாடட்ி 2019 ( Track Asia Cup cycling competition 2019) 

பதகக்ப்படட்ி லில்  10 தங்கம், 8 வெள்ளி மற்றும் 7 வெண்கலங்களுடன் இநத்ி ோ முதலிடதட்தப் 

வபற்றது. இரண்டோமிடதட்த உஷ்வபகிஸ்தோனும், இரண்டோமிடதட்த மயலசி ோவும் வபற்றன.  

 19 வயதுக்குடப்டத்டார ் ஆசிய தகாப்றப கிரிக்சகட ் தபாடட்ியில் வங்கதேெே்றே  வீழ்ே்தி 

ொம்பியன் படட்ம் சவன்றது இநத்ி ோ. இநத் யபோடட்ிகள் வகோழும்புவில் நடடவபற்றது. 

 ஹரியானா விறளயாடட்ுப் பல்கறலக்கழகே்தின் முேல் தவந்ேராக கிரிக்சகட ் ொம்பவான் 

கபில் தேவ் நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் ஹரி ோணோ மோநிலம் யெோனிபட ்மோெடட்ம் ரோ ் பகுதியில்  

இநத் விடள ோடட்ுப் பல்கடலகக்ழகம் புதிதோக உருெோகக்ப்படட்ுள்ளது. கோநத்ிநகர,் வென்டனக்கு 

பின் நோடட்ில் அடமகக்ப்படும் 3-ஆெது விடள ோடட்ுப் பல்கடலக்கழகம் இதுெோகும். 

 சபதராஸ் ஷா தகாடல்ா கிரிக்சகட ் றமோனே்திற்கு மறறந்ே முன்னாள் மே்திய மந்திரி 

அருண் செடல்ியின் சபயர ்சூடட்ப்படட்ுள்ளது.  
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   அசமரிக்க ஓபன் சடன்னிஸ் 2019  (US Open 2019)  தபாடட்ியில் சவற்றி சபற்தறார ்விவரம்  

o ஆண்கள் ஒற்டற ர ்- ரஃயபல் நடோல், ஸ்வபயின்  

o வபண்கள் ஒற்டற ர ்- பி ோங்கோ ஆண்டவ்ரஸ்கு , கனடோ 

o ஆண்கள் இரடட்ட ர ்- ஜீென் வெபோஸ்டி ன் கோபோல் & ரோபரட் ்ஃபோரோ (வகோலம்பி ோ)  

o வபண்கள் இரடட்ட ர ் - எலிெோ வமரவ்டன்ஸ் (வபல்ஜி ம்) & ஆர ்னோ ெோபோவலங்கோ 

(வபலோரஸ்) 

o கலப்பு இரடட்ட ர ் -  ெோமி முரய்ர (இங்கிலோநத்ு) & வபதத்ோனி மோடவ்டக ் ெோண்டஸ்் 

(அவமரிகக்ோ)  

 ’துலீப் டிராபி 2019’ (Duleep Trophy) யபோடட்ியில்  ‘இநத்ி ோ வரட’் (India Red) அணி வென்றுள்ளது. இநத் 

யபோடட்ிகள் வபங்களூருவில் நடடவபற்றது.  

 அறர மாரே்ோன்  (half marathon) தபாடட்ிகளில்  மிகவும் தவகமாக ஓடியவர ்எனும் சபருறமறய 

சகன்யாவின் பிரிஜிட ்தகாஸ்சகய் (Brigid Kosgei) வபற்றுள்ளோர.்  

 ’அகில இந்திய முருகப்பா தகால்ட ் தகாப்றப ஹாக்கி  தபாடட்ியில்’ (MCC-Murugappa Gold Cup 

Hockey Tournament)  இந்தியன் ஆயில் காரப்தரென் அணி, பஞ்ெோப் யநெனல் போங்க ் அணிட   

வென்று யகோப்டபட க ்டகப்பற்றியுள்ளது.  

 துலிப் தகாப்றப இறுதிெ ் சுற்றில் இந்திய   சரட ் அணி இந்திய கிரன்ீ அணிறய  வீழ்ே்தி 

ொம்பியன் படட்ம் சவன்றுள்ளது. இநத் யபோடட்ிகள் வபங்களூருவில் நடடவபற்றது.  

 பிதரசிலின் ரிதயா டி செனிதராவில் நறடசபற்ற ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக் தகாப்றப துப்பாக்கி 

சுடும் தபாடட்ியில் இந்திய அணியினர ் முேலிடம் சபற்று உள்ளனர.்  இதுெடர நோன்கு 

கடட்ங்களோக நடடவபற்ற உலகக ் யகோப்டப துப்போகக்ி சுடும் யபோடட்ியில் வமோதத்ம் 16 தங்கம் 

உள்பட 22 பதகக்ங்கடள டகப்பற்றி து இநத்ி ோ. 

 துப்பாக்கி சுடுேலில் ஒதர ஆண்டில் 4 உலகக் தகாப்றப ேங்கப் பேக்கம் சவன்ற இந்தியாவின் 

இளம் நடே்்திரங்களாக மானு பாக்கர-்செளரவ் செளேரி இறண ொேறன பறடே்துள்ளனர.் 

மோனு போகக்ர:் ஹரி ோணோ மோநிலம் ெெ்ெோர ் மோெடட்தட்தெ ் யெரந்த்ெர.்  வெளரெ் வெளதரி: 

உதத்ரபிரயதெம் மீரட ்மோெடட்தட்தெ ்யெரந்த்ெரோெர.்  

 டி20 ஆடட்ங்களில் இருந்து ஓய்வு சபறுவோக இந்திய மகளிர ்ஒருநாள் அணியின் தகப்டனும், 

மூே்ே வீராங்கறனயுமான மிோலி ராெ்  அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

 யகோடெ, வெடட்ிபோடள தத்ில் யெ.யக ட ர ் ெோரப்ில் நடதத்ப்படட் தேசிய அளவிலான கார ்

பந்ேயே்தில் சென்றன வீரர ்ராகுல் ரங்கொமி முதலிடம் வபற்றோர.் 

 உலக குே்துெெ்ண்றட தபாடட்ி - எரிஸ்தலன்டி லாரா ொம்பியன்  : உலக குதத்ுெெ்ண்டட 

ெம்யமளனம் ெோரப்ில்  நடடவபற்ற சூப்பர ்வெல்டரவ்ெயிட ்யபோடட்ியில் கியூபோவின் எரிஸ்யலன்டி 

லோரோ ெோம்பி ன் படட்ம் வென்றுள்ளோர.்  

 ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலக துப்பாக்கி சுடும் தபாடட்ியில் மகளிர ் 10 மீ. ஏர ் பிஸ்டல் பிரிவில்  

இந்தியாவின் யஷ்ஹஸ்வினி சிங் தேஸ்வால் ேங்கப்பேக்கே்துடன் ஒலிம்பிக் தபாடட்ிக்கும் 

ேகுதி சபற்றார.் பியரசிலின் ரிய ோடி வெனியரோவில்  இப்யபோடட்ி நடடவபற்றது. 
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 36 ெது யதசி  விடள ோடட்ு யபோடட்ிகள்   20 அகய்டோபர ் 2020 முதல் 4 நெம்பர ் 2020 ெடரயில்  

யகோெோவில் நடடவபறவுள்ளன.      

புத்தகங்கள்               

 “Lal Bahadur Shastri: Politics and Beyond”  என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரி ர ்- ெநத்ீப் ெோஸ்தத்ிரி  

 “Game of Votes: Visual Media Politics and Elections in the Digital Era” என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரி ர ்  - ஃபோரக்த ்

போசிர ்கோன்  

 ‘Professor Ayushman’  என்ற வப ரில்  குழநட்தகளுகக்ோன படகக்டத (கோமிக)்  புதத்கம்   மதத்ி  

ஆயுஷ் அடமெெ்கதத்ினோல் வெளியிடப்படட்ுள்ளது.  

 “Loss”  என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரி ர ்- சிதத்ோரத் ்தஷ்ெநத் ்ெங்கவி   

 ‘Reset: Regaining India’s Economic Legacy’  எனும் புதத்கதத்ின் ஆசிரி ர ் - சுப்ரமணி ன் சுெோமி  

 ‘Girl Power: Indian Women Who Broke The Rules’  என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரி ர ்- யநகோ ஹிரோநநத்னி ( Neha J 

Hiranandani) 

 “India in the Persianate Age: 1000-1765”  என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரி ர ்  - ரிெெ்ரட் ்ஈடட்ன் (Richard M Eaton)  

 ‘Himalayan Odyssey’  என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரி ர ்  -  வீயரநத்ிர குமோர ்  (’டஹமோெதோபுவில்’ என்ற 

மடல ோள புதத்கதத்ின் இநத்ி வமோழி வப ரப்்பு)  

 ‘Turbulence & Triumph: The Modi Years’ என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரி ர ் -  ரோகுல் அகரெ்ோல், போரதி பிரதோன்  

 “Being Gandhi”  என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரி ர ் -   போயரோ ஆனநத் ்(Paro Anand)  

 ‘Rethinking Good Governance’  என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரி ர ்-  வியனோத ்ரோ ்  

 “Savarkar: Echoes from a forgotten past, 1883-1924”  என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரி ர ்- விகர்ம் ெம்பத ் 

 ‘Fortune Turners: The Quartet that spun India to glory’  என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரி ரக்ள்  - ஆதிதத்ி ோ பூஷன், 

ெெச்ின் பெோெ்  

 ‘The Republican Ethic (Volume 2)’ என்ற வப ரில் குடி ரசுதத்டலெர ் ரோம்நோத ் யகோவிநத் அெரக்ளின் 

உடரகளின் வதோகுப்பு  வெளியிடப்படட்ுள்ளது.  

 “First They Erased Our Name: A Rohingya Speaks” என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரி ர ்  யெோபி ோ ஆன்ெல் (பிரஞ்சு 

பதத்ிரிகட்க ோளர)் 

 “India’s Lost Frontier the Story of the North-West Frontier Province of Pakistan”  என்ற புதத்கதத்ின் ஆசிரி ர ் - 

ரோகயெநத்ிரோ சிங்      

படியுங்கள் !     பகிருங்கள் !   சவற்றி சபறுங்கள் !  

 

 
நடப்பு நிகழ்வுகள் மாதிரிே ்தேரவ்ுகளுக்கு     
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