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jkpo;ehL 
 உடல் உறுப்பு ரணத்றல் வரடர்ந்து பனறடம்; றகத்துக்கு 5-து பஷநரக 

ஶசற ிபேது 

 உடல் உறுப்பு ரணத்றல் பன்ஷரண ரறனத்துக்கரண ிபேஷ றகம் வரடர்ந்து 

5-து பஷநரக வதற்றுள்பது .வடல்னறில் 30-11-2019 அன்று  டந் ிரில் இந் 

ிபேஷ றக சுகரரத் துஷந அஷச்சர் சற.ிஜதரஸ்கர் வதற்றுக்வகரண்டரர். 

 ிக்ம் ஶனண்டர் இபேப்திடத்ஷ கண்டுதிடித் துஷ இஷபஞர் சண்பக 

சுப்திின்! 

 
 ிக்ம் ஶனண்டரின் இபேப்திடத்ஷக் கண்டுதிடித்துள்பரக வரிித் ரசர, ல்ஆர்ஏ 

ஆர்திட்டர் ஶகரின் உிபடன் அணரல் றனின் றனப்தப்தில் ற்தட்டுள்ப 

ரக்கத்ஷ புஷகப்தடம் டுத்து 3-11-2019 அன்று வபிிட்டது. 

 அறல் ிக்ம் ஶனண்டரல் ற்தடுத்ப்தட்ட ரக்கம் ீனம் ற்றும் தச்ஷச 

றநப்புள்பிகபரகக் கரப்தடுகறநது. அற்நறல் தச்ஷசப் புள்பிகள் ிக்ம் ஶனண்டரல் 

ற்தடுத்ப்தட்ட குப்ஷதகபரகவும், ீன றநப் புள்பிகள் றனின் றனப்தப்தில் 

ற்தட்ட தரறப்தரகவும் இபேக்கரனம் ணவும் கூநப்தடுகறநது.  

 ற்ஶதரது அப்தகுற இபேள் சூழ்ந்து கரப்தடுரல் ிக்ம் ஶனண்டரின் இபேப்திடத்ஷ 

சரிரக கண்டநறபடிில்ஷன. பேம் அக்ஶடரதர் ரம் றனின் அப்தகுற வபிச்சம் 

றஷநந்ரக இபேக்கும். ணஶ அப்ஶதரது அப்தகுறில் அறக புஷகப்தடங்கஷப டுக்க 

படிபம் ன்று ரசர வரிித்துள்பது. 
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 ஆசறரிஶனஶ பல் பஷநரக குந்ஷகள் ஆஸ்தத்றரிில் இற்ஷக பேத்து 

சறகறச்ஷச அநறபகம் 

 உனகபில் அதரகரண ஶரய்கலக்கு பேந்துகள் கண்டுதிடிக்கப்தட்டரலும், பு 

றில் தின் வரடபேம் எபே சறன ஶரய்கலக்கு இன்றும் பற்றுபுள்பி ஷக்க 

படிில்ஷன .அவ்ரநரண ஶரய்கஷப பலஷரக டுக்கவும், கட்டுப்தடுத்வும் 

ஶரகர ற்றும் இற்ஷக பேத்து சறகறச்ஷச பஷந தின்தற்நப்தடுகறநது. 

 வசன்ஷண ழும்பூர் குந்ஷகள் ன பேத்துஷணில் சீதத்றல் ஶரகரவுடன் 

ஶசர்த்து இற்ஷக பேத்து சறகறச்ஷச பஷந அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது .அந் ஷகில், 

ீர் சறகறச்ஷச, ‘சரஜ்’ சறகறச்ஷச, ீரி குபில், பதுகு ண்டு குபில் உட்தட தன 

சறகறச்ஷசகள் குந்ஷகலக்கு அபிக்கப்தட்டு பேகறநது .இங்கு றணபம் 70 பல் 90 

குந்ஷகள் இந் சறகறச்ஷசகஷப இனசரக வதற்று வசல்கறன்நணர். 

 குந்ஷகள் ட்டும் அல்னரல் குந்ஷகபின் வதற்ஶநரரின் ணஅலத்ம் ற்றும் ண 

ஶசரர்ஷ குஷநக்க அர்கலக்கும் ஶரகர திற்சற ற்றும் இற்ஷக பேத்து 

பஷநில் டரக்டர்கள் சறகறச்ஷச அபிக்கறன்நணர். 

 சபரம் ங்கஷப த்துக்கணும்: ணத்துஷநில் திில் ஶசர்ந் பல் 

றபேங்ஷக பீ்ற 

     
 சபரம் ங்கஷப ற்க ஶண்டும் ண றக ணத்துஷநில் திில் ஶசர்ந்துள்ப 

றபேங்ஷக பீ்ற வரிித்ரர். 

 21 ரண பீ்ற ீனகறரி ரட்டம் உஷகில் உள்ப ரட்ட ண அலுனகத்றல் 

இபறஷன உிரபரகப் வதரறுப்ஶதற்று ணத்துஷநில் திரற்றும் பல் 

றபேங்ஷக ன்ந வதபேஷஷப் வதற்றுள்பரர். 
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 இனக்ஷக அஷட தரனறணம் ஷட இல்ஷன; அசு வசினறரக றணம் வதற்ந 

றபேங்ஷக அன்பு பைதி வகறழ்ச்சற 

     
 ``ன்ணம்திக்ஷகபம், ிடர பற்சறபம் இபேந்ரல் இனக்ஷக அஷட தரனறணம் ஷட 

இல்ஷன‛ ண அசு வசினறரக தி றணம் வதற்றுள்ப தூத்துக்குடி றபேங்ஷக 

அன்பு பைதி வரிித்ரர். 

 றழ்ரடு பேத்துப் திரபர் ஶர்வு ரரிம் சரர்தில், கடந் ஜழஷன ரம் 

ஷடவதற்ந வசினறர் திக்கரண ஶர்ில் அன்பு பைதி ஶர்ச்சற வதற்நரர் .கடந் 2-ம் 

ஶற வசன்ஷணில் ஷட வதற்ந ிரில் அன்பு பைதிக்கு வசினறர் திக்கரண 

றண ஆஷஷ றக பல்ர் தணிசரற ங்கறணரர் .அபேக்கு றபேச்சற 

ரட்டம் றபேவறும்பூர் அசு ஆம்த சுகரர றஷனத்றல் வசினறரக 

திறண ஆஷ ங்கப்தட்டது. 

 வசன்ஷண பன்ணரள் ஶர் ஷ.தரனசுந்ம் கரனரணரர் 
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 அம்ஶதத்கர் க்கள் இக்கத்றன் றறுணத் ஷனபேம் பன்ணரள் வசன்ஷண ரக 

ஶபேரண ஷ.தரனசுந்ம் வசன்ஷணில் 7-12-2019 அன்று  கரனரணரர் .அபேக்கு 

து 76. 

 அம்ஶதத்கர் க்கள் இக்கத் ஷனரகவும் வசன்ஷண ரக ஶரகவும் 1971-ல் 

அச் சறறுப்தரக்கம் வரகுற ம்ல் ரகவும் திரற்நறணரர். அபேக்கு தரணி ன்ந 

ஷணிபம் அனுப்திரிர ன்ந கலம் உள்பணர். 

 னறத் க்கலக்கரண பன்ஶணற்றுத்துக்கரக தரடுதட்டர்.  

 ரட்டின் சறநந் கரல் றஷனங்கலக்கரண ிபேது: றகத்றல் ஶணி கபிர்  

கரல் றஷனம் ஶரோ்வு 

 த்ற அசு கடந் 2016-ஆம் ஆண்டு பல் ரட்டின் ஷன சறநந் 10 கரல் 

றஷனங்கஷபத் ஶரோ்வு வசய்து ிபேது ங்கற பேகறநது. இந் ிபேது, குற்நங்கஷபக் 

கண்டநறல், குற்நரபிகஷப ிஷந்து ஷகது வசய்ல், குற்நத் டுப்பு டடிக்ஷககபில் 

ஈடுதடுல், சட்டம், எலங்ஷக தரதுகரத்ல், ிதத்துக்கஷப குஷநத்ல், ிறப்புரா்வு 

திசரத்றல் ஈடுதடுல், சபரப் திகபில் ஆரா்ம் கரட்டுல், குற்நப்தறஶடுகஷப 

கிணி பனம் தரரித்ல், புகரர் அபிக்க பேம் வதரதுக்கஷப ஶற்கும் பஷந 

ஆகறற்ஷந அடிப்தஷடரக வகரண்டு ங்கப்தடுகறநது. 

 கடந் 2017-ஆம் ஆண்டில் ரட்டின் 10 சறநந் கரல் றஷனங்கள் தட்டினறல், 

ஶகரம்புத்தூரோ் ஆரோ்.ஸ்.பும் கரல் றஷனம் இடம் திடித்து. அஶஶதரன கடந் 2018-

ஆம் ஆண்டு ஶணி ரட்டம், வதரிகுபம் கரல் றஷனம் 8-ஆது சறநந் கரல் 

றஷனரக ஶரோ்வு வசய்ப்தட்டது. 

 இந்றஷனில் 2019-ஆம் ஆண்டுக்கரண ரட்டின் சறநந் 10 கரல் றஷனங்கபின் 

தட்டிஷன த்ற அசு 5-12-2019 அன்று வபிிட்டது. இறல் றழ்ரட்டின் ஶணி 

அஷணத்து கபிர் கரல் றஷனம் 4-ஆது இடத்ஷப் திடித்துள்பது. இன் பனம் 

வரடரா்ந்து பன்நரண்டுகபரக றக கரல்துஷநஷச் ஶசரா்ந் கரல் றஷனங்கள், 

சறநந் கரல் றஷனங்கபில் தட்டினறல் இடம் வதற்று பேது குநறப்திடக்கது. இறல் 

இண்டரது பஷநரக, டப்தரண்டிலும் ஶணி ரட்ட கரல்துஷநக்கு கலழ் இபேக்கும் 

கரல் றஷனம், சறநந் கரல் றஷன தட்டினறல் இடம் வதற்றுள்பது. 

 



6 
 

KALAM IAS ACADEMY,  PERAMBUR & VADAPALANI  PH.9500142441 , 8608615241 www.kalamtrainingacademy.com 

 

6 

 100 சீம் தறல்னர தப் தரிர்த்ஷண றட்டம்; ிபேதுகர் ரட்டத்றல் 

வசல்தடுத் படிவு: திந ரட்டங்கலக்கும் அடுத்கட்டரக ிரிவுதடுத் ற்தரடு 

 த்ற அசறன் தறல்னர தரிர்த்ஷணஷ ஊக்குிக்கும் ஷகில், எபே 

ரட்டத்ஷ ஶர்வு வசய்து அங்கு 100 சீ றன்ணணுப் தப் தரிரற்நம் வசய்பம் 

புற றட்டம் 

 வரடங்கப்தட்டுள்பது .இன்தடி, றகத்றல் ிபேதுகர் ரட்டம் ஶர்வு 

வசய்ப்தட்டுள்பது. 

 வன் ண்டன ஷனஷ ரணு அறகரரிரக வனப்டிணன்ட் வெணல் தண்டரனர 

ரஶகஷ் ரவ் வதரறுப்ஶதற்பு 

     
 இந்ற ரணு அகரவறின் தரரசூட் தஷட குப்பு அிின் 5-ஆது 

தஷடப்திரிில் டிசம்தரா் 1982-இல் திில் ஶசர்ந்ரர். ரிரஷரலக்கரண ிபேஷபம், 

பத் ஶசஷ தக்கம் ற்றும் ஶசணர தக்கத்ஷபம் வதற்நரா். 

 தல்ஶறு தஷடப்திரிவுகபில் அனுதம் வதற்ந ரஶகஷ் ரவ், ஆதஶன் புல ஸ்டரர், 

ஆதஶன் ிஜய் உள்பிட்ட தல்ஶறு டடிக்ஷககபிலும் தங்ஶகற்நரா் ஆரர். 

 சறம்னரிலும், வசன்ஷணிலும் தள்பிப்தடிப்ஷத றஷநவு வசய் வஜணல் ரவ், 

கரடக்ரஸ்னர ஶசற தரதுகரப்பு அகரவறில் பனறல் ஶசர்ந்ரர்.  

 வனறங்டன் ரணுப் திற்சறக் கல்லூரிில் தட்டம் வதற்ந அரா், றல்னறில் உள்ப 

ஶசற ரணுக் கல்லூரிின் பன்ணரள் ரரா் ஆகும். சறநந் ிஷபரட்டு ீரண 

அரா் கரல்தந்து, யரக்கற, கூஷடப்தந்து ிஷபரட்டுகபில் சறநந் ீரா் ஆரர். 

 வதண் ஶதரலீமரரின் குந்ஷகஷப தரரிக்க கரப்தகம்: வசன்ஷண ரக கரல் 

ஆஷர் றநந்து ஷத்ரர் 
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 திக்குச் வசல்லும் வதண் ஶதரலீமரரின் குந்ஷகஷப தரரிக்கும் குந்ஷகள் 

ன கரப்தகத்ஷ வசன்ஷண கரல் ஆஷர் .ஶக.ிஸ்ரன் 14-12-2019 அன்று  

புறரக றநந்து ஷத்ரர். 

 திக்குச் வசல்லும் வதண் ஶதரஸீமரர் தனர் ங்கபது குந்ஷகஷப டீ்டில் ிட்டுச் 

வசல்றல் தல்ஶறு திச்சறஷணகள் இபேந்ண. குந்ஷ கஷப தரதுகரக்கவும் 

தரரிக்கவும் படிரல் ித்து ந்ணர். இஷ சரிவசய்பம் ஷகில் திக்குச் 

வசல்லும் வதண் ஶதரலீமரரின் னன் கபேற குந்ஷகள் ன கரப்தகம் அஷக்க 

அப்ஶதரஷ றக பல்ர் வெனனறர உத்ிட்டரர். 

 அன்தடி, 2003-ல் வசன்ஷண புதுப்ஶதட்ஷட ஆபப்தஷட பரகத் றல் ற்கரனறக 

கட்டிடத்றல் குந்ஷ கள் ன கரப்தகம் அஷக்கப்தட்டது .ற்ஶதரது புதுப்ஶதட்ஷட 

ஆபப்தஷட பரகம், ரஜத் றணம் ிஷபரட்டு அங்கத்றன் உள்ஶப புறரக பை.69.79 

னட்சம் றப்தில் ஷ பம், பல் பம் ற்றும் ிபரட்டு பூங்கரவுடன் கூடி 

குந்ஷகள் னக்கரப்தகம் அஷக்கப்தட்டுள் பது .அஷணத்துிரண சற கலடன் 

கூடி இந் கரப்தகம் றழ் ரடு டீ்டு சற ரரிம் பனம் கட்டி படிக்கப்தட்டுள்பது .

இஷ வசன்ஷண கரல் ஆஷர் .ஶக.ிஸ் ரன் 14-12-2019 அன்று  றநந்து 

ஷத்ரர். 

 இந் கரப்தகம் றணபம் கரஷன 9 பல் இவு 7 ி ஷ இங்கும் .இந் கட்டிடம் 

ஷனர் தள்பி ற்றும் குந்ஷகள் ன கரப்தக ரகவும் இங்கும் .குந்ஷகஷப 

தரரிக்கவும், ஆம்த தரடங் கள் கற்திக்கவும் ன்கு தடித் வதண் கரனர்கள் றறக்கப் 

தட்டுள்பணர் .ஶலும் குந்ஷ கஷப கணித்துக் வகரள்ற்கரக அசரல் றறக்கப்தட்ட 

2 உிரபர்கள் திில் உள்பணர் .இங்கு 50 குந்ஷகள் ஷ பேஷக பேரக 

கரல் ஆஷர் .ஶக.ிஸ்ரன் வரிித்துள்பரர். 
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 ன்ல்சற றறுணத்துக்கு 2 ஶசற ிபேதுகள் 

 
 ன்ல்சற இந்றர றறுணத்துக்கு அகறன இந்ற க்கள் வரடரா்பு சங்கம் சரர்தில் 2 

ஶசற ிபேதுகள் ங்கப்தட்டண. 

 இந்ச் சங்கம் சரர்தில் 41-ஆது அகறன இந்ற க்கள் வரடரா்புத் துஷநக் கபேத்ங்கம் 

ஷயரதரறல் அண்ஷில் ஷடவதற்நது. இந் றகழ்ில், ன்ல்சற இந்றர 

றறுணத்துக்கு சறநந் சபகப் வதரறுப்புரோ்வுடன் றகழும் றறுணத்துக்கரண ிபேது, 

கல் அநறபம் உரிஷச் சட்டத்ஷ சறநப்தரக அல்தடுத்ற பேம் றறுணத்துக்கரண 

ிபேது ண 2 ிபேதுகள் ங்கப்தட்டண. 

 சுங்கச் சரடிகபில் தரஸ்ஶடக் பஷநில் கட்டம் சூல் – ரகணங்கலக்கு 

ஶலும் எபே ர கரனம் அகரசம் ீட்டிக்கப்தட்டுள்பது. 

 வடுஞ்சரஷனத் துஷந ற்றும் சரஷன ஶதரக்குத்து துஷந அஷச்சகம் ரடு பலதும் 

சுங்கச் சரடிகபில் கட்டம் சூனறக்க ஶசற றன்ணணு சுங்க ரித் றட்டத்ஷ 

வசல்தடுத்றது. 

 இற்கரக ‚தரஸ்ஶடக்‛ னும் றன்ணணு பஷநினரண தப் தரிரற்ந அட்ஷடஷ 

அநறபகப்தடுத்றபள்பது. 

 ‚தரஸ்ஶடக்‛ பஷநின் பஷநஶகடுகஷப 

டுப்தற்கரக ‚ஷ ஃதரஸ்ஶடக் வரஷதல் ஆப்‛ னும் வசனற உபேரக்கப்தட்டுள்பது. 

 ‚1033‛ னும் இனச வரஷனஶதசற ஶசஷஷ சுங்கச் சரடி ஶரசடிகலக்கரக த்ற 

அசு உபேரக்கறபள்பது. 

 ‚ரகன்‛ ணப்தடும் ஶதரக்குத்து துஷநின் இஷபம் த்ற அசு 

வசல்தடுத்றபள்பது. 
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 இந்றரில் ற்ஶதரது 531 சுங்கச் சரடிகள் உள்பண. 

 வசன்ஷண ரட்டத்றல் ஷப் வதண்கலக்கு பை.7.63 ஶகரடிில் றபே றற உி 

றட்டம் ங்கும் றகழ்ச்சற ஷடவதற்நது. 

 றக அசறன் பலூர் இரரறர்ம் அம்ஷரர் றஷணவு றபே றற உி 

றட்டத்றன் கலழ் றறபி அபிக்கப்தட்டது. 

 இஶ ஶதரன்று 10-ம் குப்பு தடித் ஷப் வதண்கலக்கு ‚ரனறக்கு ங்கம்‛ றட்டத்றன் 

கலழ் 8 கறரம் ங்கபம் 25,000 தபம் ங்கப்தட்டது. 

 றக அசு கடந் 1989-ஆம் ஆண்டு ஷப் வதண்கபின் றபே உிக்கரக 

பலூர் இரரறர்ம் அம்ஷரர் றஷணவு றபே றட்டத்ஷ வரடங்கறது. 

 ஈ.வ.ர. ிம்ஷரர் றஷணவு றபே உி றட்டம் ஷ ிஷப் வதண்கபின் 

கள்கலக்கு றறபி அபிக்கும் றட்டரகும். 

 ிஷ று றபேத்றற்கு றறபிங்க டரக்டர். ர்ரம்தரள் அம்ஷரர் ற

ஷணவு றட்டம் வசல்தடுகறநது. 

 கனப்பு றபேங்கலக்கு றறபி ங்க டரக்டர். பத்துனட்சுற வட்டி றஷணவு 

கனப்பு றபே றறபித் றட்டம் வசல்தடுகறநது. 

 றபேச்சற ரட்டம் வகரப்தரபி ஊரட்சறில் அஷணத்து திகபிலும் வதண்கள் 

ஶதரட்டிின்நற ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பணர். 

 னரல்குடி ஊரட்சற என்நறத்துக்குட்தட்ட வகரப்தரபி ஊரட்சறில் ஊரட்சற ஷனர் 

ற்றும் 6 ரர்டு உறுப்திணர் திிடங்கலக்கு வதண்கள் ஶதரட்டிின்நற ஶர்வு 

வசய்ப்தட்டுள்பணர். 

 றகத்றல் உள்பரட்சற ன்ந ஶர்ல் டிசம்தர் 27 ற்றும் 30 ஆகற ஶறகபில் 

ஷடவதந உள்பது. 

 ஊரக உள்பரட்சற ஶர்ல் திகபில் பன் பஷநரக 100 சீம் வதண்கஶப 

ஶதரட்டிின்நற ஶர்வு வசய்ப்தட்டுள்பணர். 

 றபேச்சற ரட்டத்றல் எபே ரகரட்சறபம், 3 கரட்சறகலம், 16 ஊரட்சற 

என்நறங்கலம் உள்பண. 

 வகரப்தரபி கறர ஊரட்சறத் ஷனரக த.வசல்ரி ஶர்வு வசய்ப்தட்டுள்பரர் 
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 தல்கஷனக் கக துஷஶந்ர்கலக்கரண ரரடு உஷகில் ஆலர் 

தன்ரரினரல் புஶரகறத் வரடங்கற ஷத்ரர். 

 ஷனப்பு : ‚ஶந்ரின் இனக்கு 2030 – வரறல்துஷந சகரப்ம்0‛. 

 வசன்ஷண ஆலர் ரபிஷக, றபேச்சற இந்ற ஶனரண்ஷ றறுணம் ஆகறண இஷந்து 

இந் ரரட்ஷட டத்துகறன்நண. 

 ரட்டிஶனஶ றர்ரகத் றநணில் றகம் பனறடம்: த்ற அசு 

 ரட்டிஶனஶ றர்ரகத் றநணில் றகம் 5.62 புள்பிகலடன் பனறடம் 

திடித்துள்பரக ஶசற ல்னரட்சற றணத்ஷவரட்டி த்ற றர்ரக சலர்றபேத்த் துஷந 

அஷச்சகம் வபிிட்ட புள்பிிப் தட்டினறல் வரிிக்கப்தட்டுள்பது. 

 இண்டரது இடத்றல் கரரஷ்டிம் (5.40 புள்பிகள்), 3து இடத்றல் கர்ரடகம் (5.10 

புள்பிகள்) இடம்திடித்துள்பண. 

 றழ்ரடு ீர்ப ஆரங்கள் தரதுகரத்ல் ற்றும் றகள் சலஷத்ல் ககரணது 

இந்ற கம்வதணிகள் சட்டத்றன்கலழ் தறவு வசய்ப்தட்டுள்பது. 

 இற்கரண சரன்நறஷ பல்ர் தணிசரறிடம் றகள் சலஷத்ல் ககத்றன் 

ஷனர் சத்ஶகரதரல் அபித்ரர். றகத்றல் ீர்ப ஆரங்கஷபப் தரதுகரப்ததுடன், 

றகஷபபம் சலஷப்தற்கு ணி அஷப்பு ற்தடுத்ப்தடும் ன்று சட்டப்ஶதஷில் 

அநறிக்கப்தட்டது. 

 இந் அநறிப்ஷதத் வரடர்ந்து, ீர்ப ஆரங்கள் தரதுகரத்ல் ற்றும் றகள் 

சலஷத்ல் ககரணது அஷக்கப்தட்டு, அன் றர்ரக இக்குரக ஏய்வு வதற்ந 

..ஸ்., அறகரரி ஶக.சத்ஶகரதரல் றறக்கப்தட்டரர். 

 இந்ற றறுங்கள் சட்டம்-1956 ன்தது, இந்றரில் றறுங்கஷப எலங்குதடுத் 

உபேரக்கப்தட்ட எபே சட்டம் ஆகும். 

 றறும் ன்தது சறன தர்கள், ரரகஶ பன்ந்து கூட்டரக இஷந்து ஶனும் எபே 

ர்த்கத்ஷ ஶற்வகரண்டு அறல் கறஷடக்கும் இனரதத்ஷப் தங்கறட்டுக் வகரள்லம் 

அஷப்பு. 

 இந்ற றறுங்கள் சட்டத்றன் கலழ் தறவு வதற்ந இத்ஷக கூட்டஷப்புகள், றறும் 

ன்ந அந்ஸ்ஷ வதறுகறன்நண. 
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Njrpa epfo;Tfs; 

 கரத்ரண்டு: ஶதரபத் ஷனகரா் கரத்ரண்டுில் வற்கரசற ிஷபரட்டுப் 

ஶதரட்டிகள் 2019 (ஸ்ெற) டிசம்தரா் 1-ஆம் ஶற 1-12-2019 அன்று  வரடங்கற பேம் 10-ஆம் 

ஶற ஷ ஷடவதறுகறநது. 

 வற்கரசறரஷச் ஶசரா்ந் இந்றர, தரகறஸ்ரன், ஶதரபம், ங்கஶசம், இனங்ஷக, 

பூடரன், ரனத்வீுகள் உள்பிட்ட 7 ரடுகள் இப்ஶதரட்டிில் கனந்து வகரள்கறன்நண. 

 சதரிஷனக்கு இணி புல்னட் தம்: வற்கு ில்ஶ அநறபகம் 

 ப்த தக்ர்கபின் சறஷ கபேத்றல்வகரண்டு, சதரிஷன (தம்ஷத )வசல்ன ‘புல்னட்' 

ஶரட்டரர் ஷசக்கறள்கஷப ரடஷகக்கு ங்கும் றட்டத்ஷ வற்கு ில்ஶ 

அநறபகம் வசய்துள்பது. 

 இந் ஶரட்டரர் ஷசக்கறள்கள் ரவபரன்றுக்கு )அல்னது 200 கறஶனரீட்டபேக்கு  (பை. 1,200 

ன்ந ீத்றல் ரடஷகக்கு ிடப்தடுகறன்நண  .குநறப்திட்ட ஶத்ஷ ரண்டும்தட்சத்றல் , 

எபே ி ஶத்துக்கு பை.100 ன்ந ீத்றல் கூடுனரக தம் சூனறக்கப்தடும் ண 

‘கஶத ஷடர்ஸ்' றறுணம் வரிித்துள்பது. 

 குனஶசகப்தட்டிணத்றல் ரக்வகட் வுபம் அஷக்க இஸ்ஶர ஷனர் சறன் 

கல் 

 
 ஆந்ற ரறனத்றல் உள்ப வயரிஶகரட்டரின் சஷீ் ரண் ிண்வபி 

ஷத்றல் ற்ஶதரது இண்டு ரக்வகட் வு பங்கள் உள்பண .இந் வுபங்கபில் 

இபேந்துரன் திஸ்ல்ி ற்றும் ெறஸ்ல்ி ரக்வகட்கள் ிண்ில் வசலுத்ப்தட்டு 

பேகறன்நண. 
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 இந்றஷனில் ஶலும் எபே ரக்வகட் வுபம் அஷக்க த்ற அசு படிவு வசய்து .

அற்கு குந் இடரக தூத்துக்குடி ரட்டத்றல் உள்ப குனஶசகப் தட்டிணத்ஷ 

ஶர்வு வசய்து. 

 இில் வதண்கலக்கு இனச 'ஶகப்' சற - லூறரணர கரல்துஷநின் புது 

பற்சற! 

 வதண்கலக்கு றரண குற்நங்கஷபத் டுக்கும் பற்சறில், இில் வதண்கலக்கு 

இனச ரகண ஶதரக்குத்து ஶசஷ ங்க லூறரணர ரட்ட கரல்துஷந 

படிவு வசய்துள்பது.  

 தஞ்சரப்  லூறரணர கரல்துஷந வதண்கபின் தரதுகரப்புக்வகண எபே புற பற்சறஷ 

ஶற்வகரண்டுள்பது .அன்தடி, ரஷன அல்னது இில் ஆட்ஶடர, டரக்சற கறஷடக்கர 

வதண்கலக்கு இனச ரகண ஶதரக்குத்து ஶசஷ ங்குகறநது .வயல்ப்ஷனன் 

ண்கபரண 1091 ற்றும் 7837018555ஷ அஷக்கும் தட்சத்றல் கரல்துஷந ரகணம் 

ஶடிரக ீங்கள் இபேக்கும் இடத்றற்கு ந்து உங்கஷப அஷத்துச் வசல்லும் .இவு 10 

ி பல் கரஷன 6 ி ஷ இந் இனச ஶசஷ ங்கப்தடுகறநது.  

 உனகறஶனஶ இபம் றல் கரப்புரிஷ வதற்ந ரற்றுத்றநணரபி சறறுர்: ஶசற 

ிபேது வதற்நரர்! 

     
 உனகறஶனஶ இபம் றல் கரப்புரிஷ வதற்ந ரற்றுத்றநணரபி சறறுர் 3-12-2019 

அன்று  குடிசு துஷத் ஷனரிடம் ஶசற ிபேது வதற்றுள்பரர். 

 வெய்ப்பூஷச் ஶசர்ந் 17 து இஷபஞர் யறபேஶஸ்ர் சறங் தரட்டி. ஷசரர் 

ஶய்வு ஶரரல் தரறக்கப்தட்டுள்ப அர், அசரத்ற றநஷபடன் இதுஷ 7  
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கண்டுதிடிப்புகஷப றகழ்த்றபள்பரர். அற்நறல் பன்றுக்கு அரின் வதரில் 

கரப்புரிஷபம் வதநப்தட்டுள்பது. 

 அபேக்கு சபக னத்துஷந ற்றும் அறகரபித்ல் துஷந சரர்தில், 'ஷனசறநந் 

தஷடப்தரற்நல் சறறுன் 2019' ன்ந ிபேஷ குடிசு துஷத் ஷனர் வங்கய் 

ரபடு ஶற்று ங்கறணரர். 

 டு இில் சறக்கற ிக்கும் வதண்கலக்கு உ அஶதய் றட்டம் அநறபகம்! 

   
 ரதரத் அபேஶக வதண் கரல்ஷட பேத்துர் தரனறல் தனரத்கரம் 

வசய்ப்தட்டு  ரித்து வகரஷன வசய்ப்தட்ட சம்தம் ரடு பலதும் ஶதறர்வுகஷப 

ற்தடுத்றது.  இந் சம்தத்ஷடுத்து  இவு ஶத்றல் டீு றபேம்த படிரல் 

ிக்கும் வதண்கஷப தத்றரக டீ்டுக்கு அஷத்துச் வசல்ன ஆந்ற கரல்துஷந 

சரர்தில் அஶதய் ன்ந றட்டம் ஆந்றரின் திகரசம் ரட்டத்றல் அநறபகம் 

வசய்ப்தட்டுள்பது. 

 இற்கரக ட்டு கரர்கலம் 70 இபேசக்க ரகணங்கலம் ரர் றஷனில் றறுத்ற 

ஷக்கப்தட்டுள்பண. 100 ன்ந கரல்துஷந கட்டுப்தரட்டு அஷந ண்ஷ வரடர்பு 

வகரண்டு உி ஶகட்கும் வதண்கலக்கு, உடணடிரக ரகணங்கலடன் வசன்று டீ்டிற்கு 

வசல்ன உி வசய்ப்தடும். 

 ிண்ில் தரய்ந்து திஸ்ல்ி - சற 48 ரக்வகட்: 10 வசற்ஷகக் ஶகரள்கலடன் 

தம் 
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 இஸ்ஶரின் ‘ரிசரட்-2திஆர்1’ உட்தட தல்ஶறு ரடுகஷப ஶசர்ந் வரத்ம் 10 

வசற்ஷகக் ஶகரள்ஷப ரங்கறச் வசல்லும் திஸ்ல்ி - சற 48 ரக்வகட் 11-12-2019 அன்று 

வற்நறகரக ிண்ில் ப்தட்டது. 

 ிசரம், கரடு பர்ப்பு, ஶதரிடர் ஶனரண்ஷ ஆகறற்றுக்கு உவும் ஷகில் 

துல்னறரண ரணிஷன வுகஷப வதறும் ிரக ‘ரிசரட்-2திஆர்1’ வசற்ஷகக் ஶகரஷப 

இந்ற ிண்வபி ஆய்வு றறுணம் )இஸ்ஶர( உபேரக்கறபள்பது. 

 ஆந்ற ரறனம் வயரிஶகரட்டரில் உள்ப சீஷ்ரன் ஷத்றன் பனரது 

வுபத்றல் இபேந்து திஸ்ல்ி - சற48 ரக்வகட் பனம் இந் வசற்ஷகக் ஶகரள் 

இன்று( டிச.11) ரஷன சரிரக 3.25 ிக்கு ிண்ில் ப்தட்டது. 

 இந் வசற்ஷகக் ஶகரலடன் ஶசர்ந்து ெப்தரன், இத்ரனற, இஸ்ஶல் ஆகற ரடுகபின் 

னர எபே வசற்ஷகக் ஶகரள், அவரிக்கரின் 6 வசற்ஷகக் ஶகரள்கள் ண 

வரத்ம் 9 வபிரட்டு வசற்ஷகக் ஶகரள்கள் ர்த்க ரீறில் ிண்ில் 

ப்தட்டண. 

 ரணிஷன வரடர்தரண ஶடரர் தடங்கஷப ங்கும் ‘ரிசரட்-2திஆர்1’ புி கண்கரிப்பு 

வசற்ஷகக் ஶகரள் 628 கறஶனர ஷட வகரண்டது. இது 576 கற.ீ. உத்றல் 

றஷனறறுத்ப்தட உள்பது. வசற்ஷகக் ஶகரள் அந் இனக்ஷக அஷட 21 றறடங்கள், 19 

ிரடிகள் டுத்துக்வகரள்லம் ன்று கூநப்தடுகறநது. இன் ஆபள்கரனம் 5 ஆண்டுகள். 

இது திஸ்ல்ி ஷக ரக்வகட்டின் 50-து தம் ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 
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 ஷயரதரத் ன்கவுண்டர் ிகரத்ஷ ிசரரிக்க ீறதற ி.ஸ்.சறர்புர்க்கர் ஷன

ஷில் ிசரஷ ஆஷம் அஷக்கப்தட்டுள்பது. 

 
 உச்சீறன்ந ஷனஷ ீறதற ஸ்..ஶதரப்ஶட இந் ிசரஷ ஆஷத்ஷ 

அஷத்துள்பரர். 

 உச்சீற ன்நம் ிசரஷ ஆஷம் அஷத்துள்பரல் வலுங்கரண உர்ீற 

ன்நம், ஶசற ணி உரிஷகள் ஆஷம் ஆகறஷ டத்ற பேம் ிசரஷக்கு 

ஷட ிறக்கப்தடுகறநது. 

 ‚றர சட்டத்றற்கு‛ ஆந்ற அஷச்சஷ எப்புல் ங்கறபள்பது. 

 றர சட்டத்றன்தடி தரனறல் ன்வகரடுஷ குற்நத்துக்கு 21 ரட்கபில் தூக்கு 

ண்டஷண றஷநஶற்நப்தட ஶண்டும். 

 தரனறல் ன்வகரடுஷ க்குகஷப ிசரரிக்க ஆந்ற ரறனத்றல் 13 ரட்டங்கபில் 

சறநப்பு ீறன்நங்கஷப ற்தடுத்வும் இந் சட்ட ஶசரர ற வசய்கறநது. 

 குடிபரிஷச் சட்டத் றபேத் ஶசரரவுக்கு குடிசுத் ஷனர் எப்புல்  
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 டிச.12ம் ஶற ரட்டின் குடிபரிஷ சட்டத்றபேத் ஶசரரவுக்கு குடிசுத் ஷனர் 

ரம்ரத் ஶகரிந்த் எப்புல் வரிித்துள்பரர், அரது இன் பனம் ஶசரர 

சட்டரக ரறும். 

 அறகரபூர் அநறிக்ஷகின் தடி அசு வகசட்டில் டிசம்தர் 11ம் ஶற 

வபிிடப்தட்டஷடுத்து இந்ச் சட்டம் அலுக்கு பேகறநது. 

 இந்ச் சட்டத்றன் தடி டிச.31, 2014 ஷ தரகறஸ்ரன், ங்கஶசம், ஆப்கரணிஸ்ரன் 

ஆகற ரடுகபினறபேந்து அகறகபரக ந் இந்துக்கள், சலக்கறர்கள், தரர்சலக்கள், 

தவுத்ர்கள், கறநறத்துர்கள் சட்டிஶர குடிஶநறகபரக கபேப்தட ரட்டரர்கள், 

அர்கலக்கு இந்ற குடிபரிஷ அபிக்கப்தடும். 

 குடிபரிஷ சட்டத்றபேத் ஶசரர டிசம்தர் 9ம் ஶறன்று ஶனரக்சதரிலும் டிசம்தர் 11ம் 

ஶறன்று ரஜ்சதரிலும் கடும் ிரங்கலக்கும் றர்ப்புகலக்கும் இஷடஶ 

றஷநஶநறது. 

 இந்றஷனில் குடிசுத் ஷனர் ரம்ரத் ஶகரிந்த் இந் ஶசரரவுக்கு எப்புல் 

அபித்துள்பரர். 

 ங்கறப் திக்கு ஆட்கஷபத் ஶர்வு வசய்பம் ஶரஶதர: ஶகப ணிரர் ங்கற 

அசத்ல் 

 வகரச்சறஷ ஷனஷிடரகக் வகரண்ட ணிரர் ங்கறில், திக்குத் ஶஷரண 

ஆட்கஷப ஶரஶதரஶ ஶர்வு வசய்து பேகறநது. 

 வதரதுத்துஷந ங்கறகள், ங்கலக்கரண ஊறர்கஷபத் ஶர்வுவசய் கடிணரண லத்துத் 

ஶர்வுகஷபஶ டத்ற பேகறன்நண. ணினும் ணிரர் ங்கறகள் அற்நறல் ணீ 

வரறல்தட்தத்ஷப் புகுத்ற பேகறன்நண. 

 குநறப்தரக வகரச்சறஷ ஷனஷிடரகக் வகரண்ட ஃவதடல் ங்கற, புது பற்சறஷ 

பன்வணடுத்து பேகறநது. அன்தடி, புற ஊறர்கஷபத் ஶர்ந்வடுக்கும் பலப் 

வதரறுப்பும் ஶரஶதர சம் எப்தஷடக்கப்தட்டுள்பது. 

 ச்டிப்சற உள்பிட்ட திந ணிரர் ங்கறகள், ிண்ப்தரர்கபின் ஆம்தறஷன 

டிகட்டலுக்கு, வசற்ஷக தண்நறவுத் வரறல்தட்தத்ஷப் தன்தடுத்துகறன்நண. 

ஆணரல் ஃவதடல் ங்கற, ஃவதட்வக்பைட் ன்னும் வரறல்தட்தம் பனம் ஶரஶதரஷப் 

தன்தடுத்துகறநது. 
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 உனகறன் சக்றரய்ந் 100 வதண்கள் தட்டில்: றர்னர சலரரனுக்கு இடம் 

    
 ஶதரர்ப்ஸ் தத்றரிஷக வபிிட்டுள்ப உனகறன் சக்றரய்ந் 100 வதண்கள் தட்டினறல் 

த்ற றறஷச்சர் றர்னர சலரரன் இடம் திடித்துள்பரர். 

 ஶதரர்ப்ஸ் தத்றரிஷக எவ்வரபே ஆண்டும் உனகறன் சக்றரய்ந் 100 வதண்கள் 

தட்டிஷன வபிட்டு பேகறநது. தல்ஶறு ப்திணரிடபம் கபேத்து ஶகட்டு 

அணடிப்தஷடில் இந் தட்டில் ரர் வசய்ப்தடுகறநது. 

 இறல் உனக அபில் வெர்ன் திர் ஞ்சனர வர்க்கல் பனறடம் திடித்துள்பரர். 

ஶரப்தி த்ற ங்கறின் கறநறஸ்டின் னரகர்ஶட 2-து இடத்றலும், அவரிக்க 

ரடரலன்ந கலஷின் சதரரகர் ரன்சற வதஶனரசற 3-து இடத்றலும் உள்பணர். 

 இந் தட்டினறல் இதுஷ இல்னரல் பன்பஷநரக றறஷச்சர் றர்னர 

சலரரன் இடம்திடித்துள்பரர். இந்தட்டினறல் அர் 34-து இடத்றல் உள்பரர். 

 இஷ ி இந்றரில் இபேந்து றவ் ரடரர் குழுத்ஷச் ஶசர்ந் ஶரறி 

ரடரர் ல்ஶயரத்ர 54து இடத்றலும், தஶரகரன் றறுணத்ஷச் ஶசர்ந் ெழம்ரர் 

ர 65-து இடத்ஷ திடித்துள்பரர். 

 இந்றரில் பல்பஷந: தனரத்கர குற்நரபிகலக்கு 21 ரட்கபில் தூக்கு 

ண்டஷண: ஶசரரஷ றஷநஶற்நறது ஆந்ற அசு 

 வதண்கஷபப் தனரத்கரம் வசய்தர்கலக்கு றரக பலஷரண ஆரங்கள் 

இபேந்ரல் 21 ரட்கபில் தூக்கு ண்டஷண ங்கும் ஶசரரஷ ரட்டிஶனஶ 

பல்பஷநரக,ஆந்ற அசு 12-12-2019 அன்று  எபேணரக றஷநஶற்நறது. 

 அதுட்டுல்னரல் குந்ஷகள், வதண்கலக்கு றரக தரனறல் குற்நங்கள் 

வசய்றபேந்ரல் அர்கலக்குக் கடுஷரண ண்டஷண ிறக்கவும் ஷக 

வசய்ப்தட்டுள்பது. 
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 கடந் 2013-ம் ஆண்டு வகரண்டுப்தட்ட றர்தர சட்டத்றன் கலழ் தனரத்கர குற்ந 

க்குகஷப 4 ரங்கலக்குள் படிக்க ஶண்டும் ன்ந ிற இபேந்து .அஷத் 

றபேத்ற 21 ரட்கபில் ிசரஷஷ படிக்க ஆந்ற அசு சட்டம் 

வகரண்டுந்துள்பது. 

 அடுத் ரணு ஷனஷத் பதற ஶணரஜ் பகுந்த் ஶண 

 
 ற்ஶதரது ரணு ஷனஷத் பதறரக உள்ப ிதின் ரத், பேம் 31-ஆம் ஶற 

ஏய்வுவதநிபேக்கும் றஷனில், அந் திக்கு தி பப்பு அடிப்தஷடில் ஶணரஜ் 

பகுந்த் ஶண றறக்கப்தட உள்பரர் .அது றணத்துக்கு த்ற அசு எப்புல் 

ங்கறிபேப்தரக கனநறந் ட்டரங்கள் வரிித்ண. 

 சசறபைபேக்கு சரகறத் அகரடற ிபேது  :ஆங்கறஶனர் ஆட்சறக்கரனத்ஷ தற்நற தல் 

 
 ஶகப ரறனம் றபேணந்பும் வரகுற ம்.தி.பம் பத் கரங்கறஸ் ஷனபேரண 

சசறபைர் தல்ஶறு புத்கங்கஷப லறபள்பரர். வபிபநவுத்துஷந அசு திில் 

ீண்ட அனுதம் வகரண்ட அர் ஶகப ரறனத்ஷ தற்நற தன புத்கங்கஷப 

லறபள்பரர். 
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 ஆங்கறஶனர் ஆட்சறக்கரனத்ஷ தற்நற ஆங்கறனத்றல் அர் லற ‘ஆன் ர ஆப் 

டரர்க்ணஸ்’ (எபே இபேண்ட கரனம்( புத்கம் வதபேம் ஶற்ஷத வதற்நது. ரபரண 

னரற்றுத் வுகஷபபம் ர்க்க ரங்கலடன் அர் இந் புத்கத்ஷ லறபள்பரர்.  

திரிட்டிஷ் கரனணிரறக்கம் இந்றரின் இபேண்ட கரனம்ரன் ன்தஷச் சந்ஶகத்துக்கு 

இடறன்நற அர் றறுிபள்பரர். 

 தின்ங்கறிபேந் இந்றரவுக்கு ரகரிகத்ஷ அநறபகப்தடுத்றது திரிட்டிஷ் ஶதசு, 

ஆங்கறன வரற, ில்ஶ, ரடரலன்ந ஜணரகம் சுந் ஊடகம் ஆகறற்ஷந 

இந்றர்கபின் னனுக்கரகஶ திரிட்டன் அநறபகப்தடுத்றது ன்தஷபம் ற்க றுத்து 

அற்கரண ரங்கஷபபம் அர் பன் ஷக்கறநரர். 

 இந்றரவுக்கு ஆங்கறஶனர்கள் இஷத் அீறஷத் குந் சரன்றுகலடன் 

ிபக்கறபள்பரர். ஆங்கறனத்றல் வபிந்து றகுந் ஶற்ஷத வதற்ந இந் தல் திந 

வரறகபிலும் வரற வதர்க்கப்தட்டுள்பது. 

 இந் புத்கத்துக்கு 2019-ம் ஆண்டுக்கரண கஷகள் அல்னர திரிின் கலழ் ஆங்கறன 

புத்கத்துக்கரண சரகறத் அகரடற ிபேது அநறிக்கப்தட்டுள்பது. எபே னட்சம் பைதரய் 

வரக்கப்தரிசும், தட்டபம் வகரண்ட இந் தரிசு பேம் திப்ரி ரம் 25-ம் ஶற 

ங்கப்தடும் ண சரகறத் அகரடறின் வசனரபர் சலணரசரவ் வரிித்துள்பரர். 

 கரத்ர கரந்றின் 150-து திநந் ஆண்டு வகரண்டரட்டத்றன் இண்டரது 

ஶசறக் குழு கூட்டம் றல்னறில் ஷடவதற்நது. 

 குடிசு ஷனர் ரம்ரத் ஶகரிந்த் ஷனஷில் குடிசு துஷத் ஷனர் 

ம்.வங்கய்ர ரபடு, திர் ஶரடி பன்ணிஷனில் ஷடவதற்நது. 

 றகம் சரர்தில் பல்ர் தணிச்சரற ரரட்டில் கனந்து வகரண்டரர். 

 கரத்ர கரந்றின் 150-ஆது திநந் ஆண்டு வகரண்டரட்டத்றன் ஶசற குல 

கூட்டத்றல் சறநப்பு அஷப்தரபரக ஶதரர்ச்சுக்கல் அறதர் அன்ஶடரணிஶர ஶகரஸ்டர 

கனந்து வகரண்டரர். 

 ஶதரர்ச்சுக்கல் அறதரக சீதத்றல் இண்டரது பஷநரக அன்ஶடரணிர ஶகரஸ்டர 

ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டிபேந்ரர். 
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 ஶசற குடிக்கள் தறஶடு (ன்ஆர்சற) டடிக்ஷகின்ஶதரது, 1971-ஆம் ஆண்டுக்கு 

பந்ஷ பூர்ிக ஆங்கள் ஷபம் இந்றக் குடிக்கள் ங்கத் 

ஶஷில்ஷன ண த்ற அசு வரிித்துள்பது. 

 ன்ஆர்சற டடிக்ஷகின் ஶதரது, இந்றக் குடிக்கள் ன்தஷ உறுறவசய் திநந் 

ஶற, திநந் இடம் வரடர்தரண ந் ஆங்கஷபபம் ரக்கல் வசய்னரம். திநந் 

ஶறக்கரண ஆங்கள் இல்னரர்கள், அர்கபது வதற்ஶநரர்கபின் திநந் ஶறஷ 

உறுறப்தடுத்தும் ஆங்கஷபத் ரக்கல் வசய் ஶண்டும் 

 இந்ற குடிபரிஷச் சட்டம் 1955ம் ஆண்டு இந்ற அசறனஷப்பு சட்டம் தகுற –  

இன் அடிப்தஷடில் அஷக்கப்தட்டது, அறல் சத்து 5 பல் 11 ஷினரணது இந்ற 

குடிபரிஷ தற்நற ிபக்கறபள்பது. 

 இந் இந்ற குடிபரிஷ சட்டம் இதுஷ 9 பஷந றபேத்ப்தட்டுள்பது 

குநறப்திடத்க்கது. 

 1987- ஆம் ஆண்டுக்கு பன்தரக இந்றரில் திநந்ர்கலம், அர்கபின் ரரிசுகலம் 

இந்றக் குடிக்கபரர். அஶ ஶதரல் கடந் 2004-ஆம் ஆண்டு ஶற்வகரள்பப்தட்ட 

றபேத்ங்கபின்தடி, குநறப்திட்ட தர்கபின் வதற்ஶநரரில் எபேர் இந்றக் குடிபரிஷ 

வதற்று, வதற்ஶநரர் இபேபேம் சட்டிஶரக் குடிஶநறகபரக இல்னரறபேப்தின் அர்கலம் 

இந்றக் குடிக்கபரகஶ கபேப்தடுர். 

 இந்த் றபேத்ம் அஸ்மரம் ரறனத்துக்குப் வதரபேந்ரது. 

 ணிர்கஷப ந்றச் வசல்ற்கரக அவரிக்கரின் ஶதரிங் றறுணம் 

உபேரக்கறபள்ப ‘ஸ்டரர்ஷனணர்’ ிண்கனம் ஶசரஷண பஷநில் டிசம்தர் 20 அன்று 

ிண்ில் வசலுத்ப்தட்டது. 

 அவரிக்கரின் ஶதரிங் றறுணம் ‘ஸ்டரர்ஷனணர்’ ன்ந ிண்கனத்ஷ 

உபேரக்கறபள்பது. அந் ிண்கனம் ஃபுஶபரரிடர ரகரம் ஶகப் கணரவல் 

வுபத்றனறபேந்து பல்-ி ரக்வகட் பனம் வள்பிக்கறஷ ிண்ில் 

வசலுத்ப்தட்டது. ‘ஶரமற’ ணப் வதரிடப்தட்ட வதரம்ஷஷ ந்றச் வசல்லும் அந் 

ிண்கனம், சர்ஶச ிண்வபி ஆய்வு ஷத்ஷ அஷடந்து 8 ரள்கபில் பூறக்குத் 

றபேம்பும் ன்று கல்கள் வரிிக்கறன்நண. 
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  த்றஶரப்திர ணது பல் வசற்ஷகக்ஶகரஷப ிது, இது ரட்டின் 

ிண்வபித் றட்டத்றன் எபே பக்கற சரஷணரகும். இது ஆப்திரிக்க ிண்வபித் 

வரறலுக்கு எபே பக்கறரண ஆண்ஷடக் குநறக்கறநது. 

 த்றஶரப்தின் ரிஶரட் வசன்சறங் ஶசட்டிஷனட் )Ethiopian Remote Sensing Satellite (ETRSS) 

வுல் சலணரில் எபே ிண்வபி றஷனத்றல் டந்து. 

 இந் வுல் த்றஶரப்திரஷ ிண்வபிில் வசற்ஷகக்ஶகரஷப ஷத் 11து 

ஆப்திரிக்க ரடரக ரற்றுகறநது. 

 1998 ஆம் ஆண்டில் கறப்து அறல் பன்ஷரணது. த்றஶரப்திரின் 

வசற்ஷகக்ஶகரள் ங்கற வு ரட்டின் ிசரம், ணில் ற்றும் சுங்க 

பங்கள் தற்நற பழுஷரண தடத்ஷ ஷந்து, வள்பம் ற்றும் திந 

ஶதறவுகலக்கரண தறல்கஷப ஶம்தடுத்தும் ன்று றர்தரர்க்கப்தடுகறநது. 

 த்றஶரப்திர ஷனகம்: அடிஸ் அதரதர் ரம் : திர்ர் 

 கரரஷ்டித்றல் பை.2 னட்சம் ஷ ிசரக் கடன்கள் ள்லதடி வசய்ப்தடுரக 

பல்ர் உத்வ் ரக்ஶ அநறித்துள்பரர். 

 ிசரிகபின் திர் கடன்கஷப ள்லதடி வசய்ற்கரக ‚கரத்ர ஶஜரறரவ் பூஶன 

கடன் ள்லதடி றட்டத்ஷ‛ ரறன அசு வரடங்குகறநது. 

 ஶலும் கரரஷ்டிரின் ிர்தர தகுறில் உள்ப சுர்ஜரகரட் கரில் உபேக்கரஷனபம் 

அஷக்கப்தட உள்பரக பல்ர் அநறித்துள்பரர். 

 இந்றர – சலணர ல்ஷனப் ஶதச்சுரர்த்ஷில் ஶசற தரதுகரப்பு ஆஶனரசகர் 

அெறத்ஶரல் தங்ஶகற்கறநரர். 

 இந்றரவும் சலணரவும் 3488 கற.ீ தூ ல்ஷனப் தகுறஷ தகறர்ந்து வகரள்கறன்நண. 

 அபேரச்சன திஶசத்ஷ வற்கு றவதத்றன் எபே தகுறவண சலண அசு உரிஷ 

வகரண்டரடி பேகறநது. 

 ணிர்கஷப ிண்வபிக்கு அனுப்புற்கரக ஶதரிங் றறுணம் உபேரக்கறபள்ப 

ஸ்டரர்ஷனணர் ிண்கனம், டிசம்தர் 20 அன்று ிண்ில் வசலுத்ப்தட்டது. 

 அந் ிண்கனம், சர்ஶச ிண்வபி ஆய்வு ஷத்ஷ அஷடந்து 8 ரள்கபில் 

பூறக்குத் றபேம்பும் ன்று றர்தரர்க்கப்தட்டது. 

 



22 
 

KALAM IAS ACADEMY,  PERAMBUR & VADAPALANI  PH.9500142441 , 8608615241 www.kalamtrainingacademy.com 

 

22 

 ணினும், அட்னஸ்-ி ரக்வகட்டினறபேந்து அந் ிண்கனம் திரிந் திநகு, அன் 

ன்ஜறன்கள் றர்தரர்த்தடி வசல்தடரரல், அஷண ிண்வபி ஆய்வு ஷத்துக்குச் 

வசலுத் படிில்ஷன. 

 ரசரின் வகரனம்திர ிண்கனம் கடந் 2003-இல் ிதத்துக்குள்பரகற, இந்ற ம்சரபி 

ிண்வபி ீரங்கஷண கல்தணர சரவ்னர உள்பிட்ட 7 ஶதர் உிரிந்ணர். அன் 

வரடர்ச்சறரக, ஆள்கஷப ற்நறச் வசல்ற்கரண ணது ிண்கனத் றட்டத்ஷ ரசர 

கடந் 2011-ஆம் ஆண்டு ஷகிட்டது. அன் திநகு, ங்கபது ீர்கஷப ிண்வபிக்கு 

அனுப்த றரின் ஶசரிஸ் ிண்கனத்ஷஶ ரசர ம்திபள்பது. 

 இந் றஷனஷப் ஶதரக்கும் ஷகில் ஶதரிங் றறுணம் உபேரக்கற ஸ்டரர் ஷனணர், 

ிண்கனம் ஃபுஶபரரிடர ரகரம் ஶகப் கணரவல் வுபத்றனறபேந்து அட்னஸ்-ி 

ரக்வகட் பனம் வள்பிக்கறஷ ிண்ில் வசலுத்ப்தட்டது. 

 ெரர்கண்ட் பல்ரகறநரர் ஶயந்த் ஶசரன்- ஆட்சறஷ இந்து தரெக 

 
 ஜரர்கண்ட் சட்டப் ஶதஷத் ஶரா்னறல் ஜராராா்க்கண்ட் பக்ற ஶரர்ச்சர  )ஶஜம்ம்(, 

கரங்கறஸ், ரஷ்ட்ரீ ஜணர பம் )ஆரா்ஶஜடி( கூட்டி வற்நற வதற்றுள்பது. ஶஜம்ம் 

வசல் ஷனரா் ஶயந்த் ஶசரன் அந் ரறன பல்ரக திஶற்க இபேக்கறநரர்  

 ஶரா்லுக்கு பன்ஶத கூட்டிின் பல்ரா் ஶட்தரபரக அரா் அநறிக்கப்தட்டரர்  

ன்தது குநறப்திடத்க்கது. பன்ணரக, தல்ஶறு ரக்குக் கிப்புகலம் ஶஜம்ம் 

கூட்டிஶ வற்நற வதறும் ன்றும், தரஜக ஆட்சறஷ இக்கும் ன்றும் 

வரிித்றபேந்ண. 

 ஶஜம்ம் கூட்டிக்கு வதபேம்தரன்ஷ: 81 வரகுறகஷபக் வகரண்ட ஜரர்கண்ட் 

ரறனத்றல் வதபேம்தரன்ஷக்கு 41 ம்ல்க்கள் ஶஷ ன்ந றஷனில் ஶஜம்ம் 30  
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இடங்கபிலும் அன் கூட்டிக் கட்சறகபரண கரங்கறஸ் 16 இடங்கபிலும், ஆரா்ஶஜடி 1 

இடத்றலும் வன்றுள்பண. 

 னக்ஶணரில் திரண்ட ரஜ்தரய் சறஷன: திர் ஶரடி றநந்து ஷத்ரர் 

 
 ஷநந் பன்ணரள் திர் அடல் தியரரி ரஜ்தரின் றபேவுபேச் சறஷனஷ திர் 

ஶரடி னக்ஶணரில் 25-12-2019 அன்று  றநந்து ஷத்ரர். 

 தரஜகின் பதுவதபேம் ஷனபேம், பன்ணரள் திபேரண அடல் தியரரி ரஜ்தரய் 

பதுஷ, உடல்னக் குஷநரல் கடந் ஆண்டு கரனரணரர். கிஞர், தத்றரிஷகரபர், 

அதரரண ஶதச்சரபர், வசல்றநன் றக்க அசறனரபர், ல்ஶனரஷபம் அஷத் 

ஆட்சறரபர், க்கள் ஷனர் ண தன்பகத் ன்ஷ வகரண்ட அது திநந்ரள் 25-12-

2019 அன்று ரடுபலதும் வகரண்டரடப்தடுகறநது. 

 ரஜ்தரய் உத் திஶச ரறனம் னக்ஶணர வரகுறின் ம்.தி.ரக ீண்டகரனம் தி 

கறத்ரர். இஷடுத்து அபேக்கு அங்கு திரண்ட சறஷன அஷக்கப்தடுகறநது. சறஷன 

அஷக்கும் திகள் படிஷடந்துள்ப றஷனில் இந்சறஷனஷ திர் ஶரடி 25-12-

2019 அன்று னக்ஶணரில் றநந்து ஷத்ரர். 

 உத் திஶச ஆலர் ஆணந்ற வதன் தஶடல், பல்ர் ஶரகற ஆறத்ரத் 

உள்பிட்ஶடரர் தங்ஶகற்நணர் .இஷணத் வரடர்ந்து அடல் தியரரி ரஜ்தரய் பேத்துப் 

தல்கஷனக்ககத்துக்கு திர் ஶரடி அடிக்கல் ரட்டிணரர். 

 ரட்டிஶனஶ பல்பஷநரக றபேங்ஷக தல்கஷனக்ககம்: உத்திஶசத்றல் 

உபேரகறநது 

 உத்திஶச ரறனம் குறகர் ரட்டம் தசறல்கர் ண்டனத்றல், ரட்டின் 

பனரது றபேங்ஷக தல்கஷனக்ககம் உபேரகறநது. அகறன இந்ற றபேங்ஷக 

கல்ி ஶசஷ அநக்கட்டஷப ன்ந அஷப்பு இஷ கட்டி பேகறநது. 
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 இங்கு றபேங்ஷககள், பனரம் குப்தில் இபேந்து பதுகஷன தட்டப்தடிப்புஷ 

தடிக்கனரம். ஆரய்ச்சறில் ஈடுதட்டு, திச்.டி. தட்டபம் வதநனரம் ன்று 

அநக்கட்டஷபின் ஷனர் கறபேஷ் ஶரகன் றஸ்ர வரிித்ரர். 

 ஜணரி 15-ந்ஶற, 2 குந்ஷகலடன் பனரம் குப்பு வரடங்கும் ன்றும், திப்ரி, 

ரர்ச் ரங்கபில் இ குப்புகள் வரடங்கும் ன்றும் அர் கூநறணரர். 

 திங்க் அங்கம், திங்க் கறப்தஷநகள்: புத்ரண்டுப் தரிசரக அனகரதரத் தல்கஷன. 

அநறிப்பு 

 புத்ரண்டுப் தரிசரக, ரிகலக்கு இபஞ்சறப்பு றந அங்கம் ற்றும் 

கறப்தஷநகஷபக் கட்டி, அனகரதரத் தல்கஷனக்கக றர்ரகம் ங்குகறநது. 

 இந் அங்கத்றல் 100 ரிகள் எஶ ஶத்றல் அ படிபம். 1,200 சது அடி 

அபில் கஷனத் துஷந அபேஶக இந் அங்கம் அஷக்கப்தட்டுள்பது. இனுடன் 3 திங்க் 

றந கறப்தஷநகலம் உபேரக்கப்தட்டுள்பது. இந் அங்கம் அடுத் ஆண்டு ஜணரிில் 

இபேந்து இங்க உள்பது. 

 ிரணப்தஷடினறபேந்து ிஷடவதற்நது ‘றக்-27’ ஶதரர்ிரணம் 

 கரர்கறல்  ஶதரர் வற்நறக்கு பக்கறப் தங்கரற்நற ‘றக்-27’ க ஶதரர்  ிரணங்கள் 

ிரணப்தஷடினறபேந்து 27-12-2019 அன்று ிஷடவதற்நண. 

 ரஜஸ்ரணிலுள்ப ஶஜரத்பூரா் ிரணப்தஷடத் பத்றல் இந்ப் ஶதரர் ிரணங்கலக்கரண 

திரிவுதசர றகழ்ச்சற 27-12-2019 அன்று ஷடவதற்நது. அப்ஶதரது, ிரணப்தஷடத் பத்றல் 

‘றக்-27’ க ஶதரர் ிரணங்கள் இறுறரக ரணில் தநந்ண. இஷத் வரடரா்ந்து, 7 ஶதரர் 

ிரணங்கலக்கும் ிரணப்தஷடிணரா் அிகுப்பு ரிரஷ அபித்ணரா். 

 ‘றக்-27’ க ஶதரர் ிரணங்கள் ிரணப்தஷடினறபேந்து ிஷடவதற்நது வரடரா்தரக 

ிரணப்தஷடத் பதறபம், வன்ஶற்கு ிரணப்தஷடப் திரிின் ஷனஷத் 

பதறபரண ஸ்.ஶக.ஶகரடிர கூறுஷகில், ‘‘கடந் 30 ஆண்டுகலக்கும் ஶனரக ‘றக்-

27’ க ஶதரர் ிரணங்கள் ிரணப்தஷடில் சறநப்தரகப் திரற்நற ந்ண. 

பக்கறரக, தரகறஸ்ரனுடன் கடந் 1999-ஆம் ஆண்டு ற்தட்ட கரர்கறல் ஶதரரின்ஶதரது, 

இந்றரின் வற்நறக்கு இந்ப் ஶதராராா்ிரணங்கள் பக்கறப் தங்கபித்ண’’ ன்நரர். 
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 ெரர்க்கண்ட் பல்ரக ஶயந்த் ஶசரன் திஶற்நரர் 

 81 உறுப்திணர்கஷப வகரண்ட ெரர்கண்ட் சட்டசஷதக்கு ம்தர் 30-ந்ஶற வரடங்கற 

டிசம்தர் 20-ந்ஶற ஷ 5 கட்டங்கபரக ஶர்ல் டந்து படிந்து. இறல் தரீ ஜணர 

கட்சறக்கும், கரங்கறஸ்-ஜரர்கண்ட் பக்ற ஶரர்ச்சர கூட்டிக்கும் இஷடஶ கடும் ஶதரட்டி 

ற்தட்டது. 

 இறுறில் ஜரர்கண்ட் பக்ற ஶரர்ச்சர-கரங்கறஸ் கூட்டி 47 வரகுறகபில் வற்நற 

வதற்று ஆட்சறஷ திடித்து. தரீ ஜணர 25 வரகுறகஷப ட்டுஶ ஷகப்தற்நறது. 

 இஷணடுத்து ஜரர்கண்ட் பக்ற ஶரர்ச்சர ஷனர் ற்றும் கூட்டிின் வசல் 

ஷனரண ஶயந்த் ஶசரன், ெரர்க்கண்ட் ரறனத்றன் 11து பல்ரக  29-12-

2019 அன்று  திஶற்நரர். அபேக்கு ஆலர் றவபதற பர்ப தி திரம் 

வசய்து ஷத்ரர்.  

 பப்தஷடத் பதற 65 துஷ திில் வரட ிறகபில் றபேத்ம் 

 பப்தஷடத் பதறரக வதரறுப்பு கறப்தரா் 65 து ஷ அந்ப் திில் 

ீடிப்தற்கு றகுக்கும் ஷகில் தரதுகரப்பு அஷச்சகம் ிறகபில் றபேத்ம் 

வகரண்டுந்துள்பது. 

 ணினும், பப்தஷடத் பதறின் திக்கரனம் குநறத் அநறிப்பு துவும் 

வபிிடப்தடில்ஷன. பந்ஷ ிறின்தடி, தஷடத் பதறரக இபேப்தரா் 3 

ஆண்டுகஶபர அல்னது 62 ஷ அஷடபம் ஷஶர இறல் து பன்ணரக 

பேஶர அதுஷ அந்ப் திில் இபேப்தரர்.. 

 இந்றஷனில், தஷடத் பதற திில் இபேப்தரா் 65 து ஷ அந்ப் வதரறுப்தில் 

ீடிப்தற்கரண றபேத்ம் ரணும், கடற்தஷட, ிரணப்தஷடின் ிறகபில் 

ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்பது. 

 கரரஷ்டி அஷச்சஷ ிரிரக்கம்: துஷ பல்ரக அெறத் தரர் 

திஶற்பு 

 கரரஷ்டி துஷ பல்ரக ஶசறர கரங்கறஸ் கட்சறின் பத் ஷனர் 

அெறத் தரர் 30-12-2019 அன்று திஶற்நரர். 
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 கரரஷ்டித்றல் உத்வ் ரக்கஶ ஷனஷினரண அசறன் அஷச்சஷ 30-12-2019 

அன்று ிரிரக்கம் வசய்ப்தட்டது. இறல் துஷ பல்ரக திஶற்ந அெறத் 

தரபேடன் 36 அஷச்சர்கலம் திஶற்நணர். 

 ஶசறர கரங்கறஸ் கட்சறின் ஷனர் த் தரரின் சஶகரரின் கணரண அஜறத் 

தரர், கரரஷ்டி துஷ பல்ரக திஶற்நரர். உத்வ் ரக்கஶ கன் ஆறத் 

ரக்கஶ, கரங்கறஸ் பத் ஷனர் அஶசரக் சரன், அறத் ஶஷ்பக் ற்றும் 

ஶசறர கரங்கறஸ் பத் ஷனர் ரப் ரனறக் ஆகறஶரபேம் அஷச்சர்கபரக 

திஶற்றுக்வகரண்டணர். 

 கடந் ம்தர் ரம் தரஜக ஷனஷில் ஶஶந்ற ஃதட்ணஸீ் கரரஷ்டி 

பல்ரகவும், அஜறத் தரர் துஷ பல்ரகவும் திஶற்றுக் வகரண்டணர் .

ஆணரல், 80 ி ஶத்றல், தரஜக - ன்சறதி ஆட்சறரல் வதபேம்தரன்ஷஷ றபைதிக்க 

படிர றஷன ற்தட்டு, பல்ர் ற்றும் துஷ பல்ர் இபேபேம் ங்கபது 

திஷ ரஜறரர வசய்து குநறப்திடத்க்கது. 

 பப்தஷடகபின் ஷனஷத் பதறரக ிதின் ரத் றணம் 

 
 பப்தஷடகபின் ஷனஷத் பதறரக ற்ஶதரஷ ரணுத் பதற ிதின் ரத் 

றணம் வசய்ப்தட்டுள்ப கல் வபிரகறபள்பது. 

 இந்ற ரணுத்றன் ஷனஷத் பதறரக திதின் ரத் தி கறத்து பேகறநரர். 

அது திக்கரனம் ரஷபபடன் றஷநஷடகறநது.  அஷடுத்து புற ஷனஷத் 

பதறரக  ஶணரஜ் பகுந்த் ஶணஷ றணம் வசய்து, கடந் 16-ஆம் ஶறன்று 

அநறிப்பு வபிரணது.  அர் ற்ஶதரது வனப்டிணணட் வஜணனரக திரற்நற பேகறநரர் 

ன்தது குநறப்திடத்க்கது.   
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 இந்றஷனில் பப்தஷடகபின் ஷனஷத் பதறரக ற்ஶதரஷ ரணுத் பதற 

திதின் ரத் றணம் வசய்ப்தட்டுள்ப கல் வபிரகறபள்பது. 

 ஷனஷ பதறின் அறகதட்ச து ம்பு 65: த்ற அசு றர்ம் 

 இந்றரில் இதுஷில் இல்னர ஷகில், பப்தஷடகலக்கும் ஶசர்த்து எபே 

ஷனஷ பதற திஷ உபேரக்க த்ற தரீ ஜணர கூட்டி அசு 

ீர்ரணித்து. 

 இற்கரண அறகரப்பூர் படிவு, கடந் 24-ந் ஶற டந் தரதுகரப்புக்கரண த்ற 

ந்றரிகள் குல கூட்டத்றல் டுக்கப்தட்டது. பப்தஷடகலக்கும் ஷனஷ பதறரக 

றறக்கப்தட இபேப்தர், ரணு ந்றரிின் பன்ஷ ரணு ஆஶனரசகரகவும் 

வதரறுப்பு கறப்தரர். 

 இந்றஷனில் ஷனஷ பதறின் அறகதட்ச து ம்பு 65 ன்று த்ற அசு 

றர்ித்துள்பது. இற்கரக ரணு ிறகள், 1954-ல் ஶஷரண றபேத்ம் 

வசய்ப்தட்டுள்பது. இது வரடர்தரண அநறிக்ஷகஷ ரணு அஷச்சகம் 

வபிிட்டுள்பது. 

 ஶதஸ்புக், ஸ்ரர்ட் ஶதரன்கள் தன்தடுத் இந்ற கடற்தஷட அறகரரிகலக்கு ஷட 

 
 இந்ற கடற்தஷடில் திபுரிபம் அறகரரிகள் அஷணபேம் ஶதஸ்புக் 

தன்தடுத்துற்கு இந்ற கடற்தஷட ஷட ிறத்து உத்ிட்டு உள்பது. 

 இஶஶதரன்று கடற்தஷட பங்கள், கப்தல் கட்டும் பங்கள் ற்றும் ஶதரர் கப்தல்கபில் 

ஸ்ரர்ட் ஶதரன்கள் தன்தடுத்துற்கும் ஷட ிறக்கப்தட்டு உள்பது. 

 சபக ஊடகம் றஶ தஷகரட்டு உபவு அஷப்புகலக்கு கசற கல்கஷப கசற 

ிட்ட ிகரத்றல் 7 கடற்தஷட அறகரரிகள் ஷகது வசய்ப்தட்டு ிசரஷ டந்து  
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பேகறநது.  இணரல் கடற்தஷட கல்கள் றபேடு ஶதரகரல் ஷட வசய்பம் ஷகில் 

இந் கடுஷரண டடிக்ஷக டுக்கப்தட்டு உள்பது. 

 இந்ற ரணுத்றன் 28-ஆது ஷனஷத் பதறரக ஶணரஜ் பகுந்த் ரஶண 

டிசம்தர்.31 அன்று வதரறுப்ஶதற்கறநரர். 

 ரணு ஷனஷத் பதறரக இபேந் ிதின் ரத் வசவ்ரய்க்கறஷபடன் ஏய்வு 

வதறும் றஷனில், ரணு துஷத் பதறரண பகுந்த் ரஶண அந்ப் வதரறுப்புக்கு 

றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

 பன்ணரக ரஶண, சலணரவுடணரண ல்ஷனஷ தரதுகரக்கும் இந்ற ரணுத்றன் 

கறக்கு தஷடப் திரிவுக்கு ஷனஷ கறத்து ந்ரர். 

 ரட்டின் பல் ‘பப்தஷடத் பதறரக ரணுத் ஷனஷத் பதற ிதின் 

ரத்ஷ த்ற அசு றறத்துள்பது. 

 ற்ஶதரது, ரணுத் ஷனஷத் பதற ிதின் ரத்துக்கு 62 து பூர்த்றரகில்ஷன 

ன்நரலும், அர் திஶற்று 3 ஆண்டுகள் றஷநஷடந்துிட்டரல், 

வசவ்ரய்க்கறஷபடன் அப்திினறபேந்து அர் ஏய்வு வதறுகறநரர். 

 ணஶ, 65 து ஷ பப்தஷடத் பதற திில் அர் ீடிக்க ரய்ப்புள்பரகத் 

கனநறந் ட்டரங்கள் வரிிக்கறன்நண. 

gz;zhl;L epfo;Tfs; 
 ‘ர் கரர்டின்’ இரணுப் திற்சற 

 இந்றர ற்றும் ெப்தரணி இரணுத்றற்கு இஷடினரண ர் கரர்டின் ண 

வதரிடப்தட்ட பேடரந்ற கூட்டு இரணுப் திற்சறின் இண்டரது தறப்பு 

றஶசரறல் உள்ப றர் கறபர்ச்சற ற்றும் ஜங்கறள் ரர்ஃஶதர் தள்பி (சறஶஜடதிள்பெஸ் )

ஷவங்ஶடில் படிந்து.இந் தறஷணந்து ரள் கூட்டு இரணுப் திற்சறின் 

பன்ஷரண கணம், ஷனப்தகுறகபில் கறபர்ச்சற ற்றும் தங்கர றர்ப்பு 

டடிக்ஷககபில் ஈடுதடுஶரஷப் திற்றுிப்தரகும். 

 இந்றர– ஆசறரன் உச்சற ரரடு ரய்னரந்றல் ம்தர் 3 ற்றும் 4ஆம் 

ஶற ஷடவதறுகறநது. இந் உச்சற ரரட்டில் தங்ஶகற்தற்கரக தரங்கரக் வசன்ந திர் 

ஶந்ற ஶரடி, அங்கு ரய்னரந்து வரறில் வரறவதர்க்கப்தட்ட றபேக்குநள் தஷன 

வபிிட்டரர். 
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 ஶலும் குபேரணக்கறன் 550து திநந்ரள் றஷணரக சறநப்பு ரம் என்ஷநபம் 

வபிிட்டரர். 

 Related Keys : 

 ரய்னரந்து ஷனகம் : தரங்கரக் 

 ரய்னரந்து ரம் : தட் 

 உனக கங்கள் றணத்ஷ பன்ணிட்டு பவணஸ்ஶகர அஷப்தரணது ஷயரதரத் 

கத்ஷ ‘அறுசுஷ உில்’ ன்ந ஷகின் கலழ் ‘ஆக்கப்பூர் கம்’ ன்று 

அநறித்துள்பது. 

 ஶலும் பம்ஷத கபம் ‘றஷப்தட ஷகின் கலழ் ‘ஆக்கப்பூர் கம்;’ ன்ந 

குநறடீ்ஷடப் வதற்றுள்பது. 

 பவணஸ்ஶகர அஷப்தரணது ல திரிவுகபின் அடிப்தஷடில் ‘ஆக்கப்பூர் கங்கள்’ 

ன்ந அந்ஸ்ஷ ங்குகறன்நது. 

வசய்ற துபிகள் : 

 க்கற ரடுகள் சஷதின் வதரதுச் சஷத அக்ஶடரதர் 31 ஆம் ஶற உனக கங்கள் 

றணரக றறத்துள்பது. 

 2019 கபேத்துபே: உனஷக ரற்றுது : புதுஷகள் ற்றும் றர்கரன சந்றிணபேக்கு 

சறநந் ரழ்க்ஷக 2019 Theme: Changing the world: innovations and better life for future generations. 

 
 தங்கர றர்ப்பு ந்றஶரதரங்கள் குநறத் 10 ரள் 

அர்ில் இந்றர உஸ்வதகறஸ்ரனுடன் ணது பல் இரணு திற்சறரண டஸ்ட்னறக் 

2019 டத்வுள்பது. 
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 இந் திற்சற ம்தர் 4 பல் 2019 ம்தர் 13 ஷ உஸ்வதகறஸ்ரணின் சறர்ச்சறக் 

திற்சற தகுறில் ஷடவதறும். 

வசய்ற துபிகள் : 

 ஷன, கறரப்புந ற்றும் கர்ப்புநங்கபில் கறபர்ச்சற ற்றும் தங்கர றர்ப்பு 

டடிக்ஷககபில் கணம் வசலுத்துஶ இந் திற்சறின் ஶரக்கம். 

 உஸ்வதகறஸ்ரணின் ஜணரறதற : வ்கரட் றர்சறஶரஶவ் உஸ்வதகறஸ்ரணின் ரம் 

: உஸ்வதகறஸ்ரன் ஶசரம். 

 சர்ஶச ிண்வபி றஷனத்துக்கு சஷல் சரணம்  - ிண்கனத்றல் தம் 

 
 அவரிக்கர, றர உள்பிட்ட ரடுகள் இஷந்து ிண்வபிில் சர்ஶச 

ிண்வபி றஷனத்ஷ அஷத்து ஆரய்ச்சறகள் டத்ற பேகறன்நண .இந் 

ிண்வபி றஷனத்றல் ீர்கள் ங்கற இபேந்து ஆய்வுப்திஷ கணிக்கறன்நணர். 

 அர்கள் திஸ்வகட், சரக்ஶனட் ஶதரன்ந உவுப்வதரபேட்கள் ரரித்து சரப்திடுற்கரண 

ரவு, ‘ஷக்ஶரஶவ் அன்’ (அறணீ சஷல் சரணம் )ஆகறஷ அவரிக்கரின் 

வர்ெணீிர ரனப்ஸ் ீில் இபேந்து ஷசக்ணஸ் ன்ந ிண்கனத்றன் பனம் 

அனுப்தி ஷக்கப்தட்டது  .4-11-2019 அன்று  அந் ிண்கனம், சர்ஶச ிண்வபி 

றஷனத்ஷ வசன்று அஷடகறநது. 

 ிண்ில் வற்நறகரக ப்தட்ட 49-து வதய்ரவ் றகரட்டுச் 

வசற்ஷகக்ஶகரள்! 
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 49ஆது வதய்ரவ் றகரட்டுச் வசற்ஷகக்ஶகரள், ம்தர் 5ஆம் ரள் கரஷன 1:43 

ிக்கு, சலணரின் றச்சரங் வசற்ஷகக்ஶகரள் வு ஷத்றல், னரங்ரர்ச்-3தி வூர்ற 

பனம் வற்நறகரக ப்தட்டது.  

 இதுஷ, வதய்ரவ்-3 பஷநஷின் 3 IGSO வசற்ஷகக்ஶகரள்கள் அஷணத்தும் 

ப்தட்டுள்பண .இஷ, 2020ஆம் ஆண்டில் உனகபில் வதய்ரவ்-3 ஷனஷப்தின் 

உபேரக்கத்துக்கு உறுறரண அடிப்தஷடஷ உபேரக்கும். 

 ஶதரபத்றல் 7 புற ஆலர்கள் றணம் 

 ரகரம் 1 இன் ஆலரக ஶசரம்ரத் ஆறகரரி, ரகரம் 2 - றனக் தரிரர், 

ரகரம் 3 - திஷ்ணு திசரய்,  கந்கற ரகரத்றன் ஆலரக அறக் வர்ச்சன், 

ரகரம் 5 - ர்ரத் ரவ், ரகரம் 6 - ஶகரிந்ர கனவுணி ற்றும் ரகரம் 7 

இன் ஆலரக ர்றபர குரரி தரந்ர உள்பிட்ஶடரர் புற ஆலர்கபரக 

றறக்கப்தட்டுள்பணர்.  

 வரறனறதர் ஶணு சலணிரசனுக்கு வடறங் ிபேது 

 
 டிிஸ் ஶரட்டரர் றறுணத் ஷனர் ஶணு சலணிரசனுக்கு ஜப்தரணின் றக உரி 

வரறல்துஷந ிபேரண வடறங் ிபேது ங்கப்தட்டுள்பது .ஶடரக்கறஶரில் 06-11-2019 
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 அன்று ஷடவதற்ந ிரில் இவ்ிபேது அபேக்கு ங்கப்தட்டது .இந்றரஷச் 

ஶசர்ந் வரறனறதர் வடறங் ிபேஷப் வதறுது இதுஶ பல் பஷநரகும். 

 ஶக் கலீஃதர தின் சீத் அல் ஹ்ரன் க்கற அபு றஶட்மறன் ஷனரக 

ீண்டும் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர். 

 
 க்கற அபு றஶட்மறன் உச்சீறன்நம் க்கற அபு றஶட்ஸ் அசறனஷப்தின் 

ிறகபின்தடி, 4 து ந்ரண்டு கரனத்றற்கு அன் ஷனரக ஶக் கலீஃதர தின் 

சீத் அல் ஹ்ரஷண ீண்டும் ஶர்ந்வடுத்துள்பது. 

 திஶசறல் திஶசறனறரில் ஷடவதறும் 11து திரிக்ஸ் )BRICS) உச்சற ரரட்டில் கனந்து 

வகரள்ப திர் ஶந்ற ஶரடி இந் ரம் 13 ஆம் ஶற பல் 2 ரள் திஶசறல் 

தம் ஶற்வகரள்ரர். இந் ஆண்டு உச்சற ரரட்டின் கபேப்வதரபேள் ‚எபே புதுஷரண 

றர்கரனத்றற்கரண வதரபேபரர பர்ச்சற‛. ‚Economic Growth for an Innovative Future‛. 

 திர் ஶரடி அர்கள் திரிக்ஸ் உச்சற ரரட்டில் தங்ஶகற்தது இது ஆநரது 

பஷநரகும். 

 ‘சர்ஶச பபேம் ட்சத்றம்’ - அவரிக்கரில் ஏ தன்ணரீ்வசல்த்துக்கு.2-து ிபேது 
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 றக துஷ பல்-அஷச்சர் ஏ.தன்ணரீ்வசல்ம் அசு பஷந தரக அவரிக்கர 

வசன்றுள்பரர் .கடந் 9-ந் ஶற சறகரஶகர கரில் டந் றகழ்ச்சறில் அபேக்கு ‘ங்க 

றழ் கன்’ ிபேது ங்கப்தட்டது. 

 இந் றஷனில் சறகரஶகர கத்றல் டந் ிரில், அவரிக்கர தன இண 

கூட்டஷப்தின் சரர்தில் ஏ.தன்ணரீ்வசல்த்றற்கு ‘சர்ஶச பபேம் ட்சத்றம் ஆசறர’ 

ன்ந ிபேது ங்கப்தட்டது. 

 ‘ிஷபரட்டு வரடர்தரண குற்நங்கஷபத் டுப்தது’ (‘Prevention of Offences Related to Sports’) 

வரடர்தரண ஶசரரஷ அன் ரடரலன்நம் றஷநஶற்நறரல், ஶதரட்டிகஷப 

றர்ிக்கும் க்குகஷப குற்ந ஷகக்கு வகரண்டு 

ந் பல் வற்கரசற ரடரக இனங்ஷக றகழ்கறநது. 

 ஶட்ச் திக்மறங் ற்றும் ஊல் வரடர்தரண இந் புற சட்டம் அஷணத்து 

ிஷபரட்டுகலக்கும் வதரபேந்தும் பை எபே தர் ிஷபரட்டில் ஊல் குற்நரபி ண 

றபைதிக்கப்தட்டரல், அபேக்கு 10 ஆண்டுகள் ஷ ண்டஷண ங்கப்தடனரம், ஶலும் 

திந அதரங்கஷபபம் வசலுத் ஶண்டும். 

 .ரின் தல்ஶறு ஶம்தரட்டு திகலக்கு35 ஶகரடி டரனர் )சுரர் பை.95 ஶகரடி( றற 

உிஷ ங்குரக இந்றர உறுறபித்துள்பது. 

 பேம் 2020-ஆம் ஆண்டில் .ர. ஶற்வகரள்பவுள்ப தல்ஶறு ஶம்தரட்டு திகலக்கு 

இந்றரின் தங்கபிப்தரக35 ஶகரடி டரனஷ ங்க உறுறபிக்கப்தட்டுள்பது. .ர.ின் 

பர்ச்சற டடிக்ஷககலக்கு வரடர்ந்து ஆவு கம் ீட்டி பேன் எபே தகுறரகஶ 

இந்றர இந் றற உிஷ ங்குகறநது. 

 ஶலும், தரனஸ்ீண அகறகலக்கரண .ர.ின் றரப் திகலக்கு 50 னட்சம் 

டரனஷபம், .ர. ஶம்தரட்டு றட்டங்கலக்கு 45 னட்சம் டரனஷபம் இந்றர ணது 

தங்கபிப்தரக ங்கவுள்பது. 

 650 கற.ீ. ஷ வசன்று ரக்கல்ன ‘கலன்-1’ வுகஷஷ தரகறஸ்ரன் 

வற்நறகரக ஶசரறத்து 

 இந்றரவுக்கு ஶதரட்டிரக தரகறஸ்ரனும் வுகஷகஷப ரரித்து பேகறநது .இறல் 

கண்டம் ிட்டு கண்டம் வசன்று ரக்கும் கத்ஷ ஶசர்ந் கலன்-1 வுகஷ  
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 குநறப்திடத்க்கது .இந் வுகஷகள் அஷணத்து ஷகரண வடிவதரபேட்கலடன், 650 

கற.ீ . ஷ வசன்று ரக்கும் றநன் வதற்நரகும். 

 இந் வுகஷில் என்ஷந ஶற்று தரகறஸ்ரன் றடீவண ஶசரறத்து .ரணு 

திற்சறின் எபே தகுறரக டத்ப்தட்ட இந் ஶசரஷண வற்நறகரக டந்ரக 

தரகறஸ்ரன் ரணும் கூநறபள்பது .ரணுத்றன் வசல்தரட்டு ரர் றஷனஷ 

ஶசரறக்கும் ஶரக்கறல் இந் ஶசரஷண டத்ப்தட்டரகவும் அது குநறப்திட்டு இபேந்து. 

 2 ஆிம் கற.ீ . ஷ வசன்று ரக்கல்ன அக்ணி-2 வுகஷஷ பல் பஷநரக 

இவு ஶத்றல் இந்றர சீதத்றல் ஶசரறத்து இபேந்து .இந் சூனறல் தரகறஸ்ரனும் 

வுகஷ ஶசரஷண டத்ற இபேக்கறநது .அதுவும் இபே ரடுகலக்கு இஷடஶரண 

உநில் ற்ஶதரது ிரிசல் ற்தட்டு இபேக்கும் றஷனில் கலன்-1 வுகஷ ஶசரஷண 

டந்றபேப்தது குநறப்திடத்க்கது. 

 இந்ஶரஶணசறர கரோ்ப்திிகள், ரற்றுத் றநணரபிகஷப அசுப் திகபில் றறக்கத் 

ஷட 

 இந்ஶரஶணசறரில் கரா்ப்திிகள், ரற்றுத் றநணரபிகஷப அசுப் திகபில் றறக்க 

அந் ரட்டில் தல்ஶறு அஷச்சகங்கள் ஷட வசய்துள்பண. 

 இற்கு ணி உரிஷ அஷப்புகள் கடும் கண்டணம் வரிித்துள்பண. இதுகுநறத்து 

கல்கள் வரிிப்தரது. 

 இந்ஶரஶணறரில் அசுப் திகலக்கரக சுரர் 2 னட்சம் ஶதரா் ிண்ப்தித்துள்பணரா். 

இந் றஷனில், அந் ரட்டு அசு வபிிட்டுள்ப ஆஷில், கரா்ப்திிகள், ரற்றுத் 

றநணரபிகள், ஏரிணச் ஶசரா்க்ஷகரபரா்கலக்கு ரபரண துஷநகபில் றணம் 

ங்கப்தடக் கூடரது ணவும், அரா்கலக்குப் தறல் ‘குறரண’ ிண்ப்தரரா்கஶப 

அந்ப் திகபில் றறக்கப்தட ஶண்டும் ணவும் உத்ிடப்தட்டுள்பது. 

 இது, வறுப்ஷத வபிப்தடுத்தும் வகரடுங்ஶகரன்ஷ உத்வு ன்று ணி உரிஷ 

ஆரா்னரா்கள் கண்டணம் வரிித்துள்பணரா். 

 26 ஶகரடி க்கள் சறக்கும் இந்ஶரஶணசறர, உனகறஶனஶ அறக அபவு பஸ்னறம் 

க்கள்வரஷகஷக் வகரண்ட ரடரகும். அங்கு திிடங்கபில் வதண்கலக்கு றரண 

வகரடுஷகள் அண்ஷக் கரனரக அறகரித்து பேரகக் குற்நம் சரட்டப்தடுகறநது. 
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 இந் றஷனில், கரா்ப்திிகள், ரற்றுத் றநணரபிகலக்கு ற்ஶதரது அசுப் திகள் 

றுக்கப்தட்டுள்பது சரா்ச்ஷசஷ ற்தடுத்றபள்பது. 

 கணடர திர் ஸ்டின் ட்பைஶடர, 36 உறுப்திணர்கள் வகரண்ட ணது புற 

அஷச்சஷில் 4 இந்ற ம்சரபிிணபேக்கு இடபித்துள்பரர். 

 ம்.தி.க்கபரண வ்ீப் சறங் வதய்ன்ஸ், யர்ஜறத் சறங் சஜறன், தர்றஷ் சரக்கர், அணிர 

ஆணந்த் ஆகறஶரர் ட்பைஶடர அஷச்சஷில் இஷத்துக்வகரள்பப்தட்டுள்பணர். 

 ஶசற தரதுகரப்புத் துஷந அஷச்சரக யர்ஜறத் சறங் சஜ்ஜனும், வதரதுச் ஶசஷகள் 

துஷந அஷச்சரக அணிர ஆணந்தும் றறக்கப்தட்டுள்பணர். இறல் அணிர ஆணந்த், 

கணடர அஷச்சஷில் பல் பனரக இஷந்றபேக்கும் யறந்து வதண் 

அஷச்சரரர். 

       இனங்ஷக திரகப் வதரறுப்ஶதற்நரர் கறந் ரெதட்ச 

 இனங்ஷகின் சரா்ச்ஷசக்குரி பன்ணரள் அறதரா் கறந் ரஜதட்ச, அந் ரட்டின் 

திரக    21-11-2019 அன்று  வதரறுப்ஶதற்றுக் வகரண்டரர். 

 அது இஷப சஶகரபேம், இனங்ஷகின் புற அறதபேரண ஶகரத்த ரஜதட்ச 

அபேக்கு வகரலம்தில் திப் திரம் வசய்து ஷத்ரர். 

 யரங்கரங் ஶரோ்ல்: ெணரக ஆவு ஶட்தரபரோ்கள் அஶரக வற்நற 

 யரங்கரங் உள்பரட்சறத் ஶரா்னறல் ெணரக ஆவு ஶட்தரபரோ்கள் அஶரக வற்நற 

வதற்றுள்பணரா். 

 இன் பனம், சலண அசு ீதும், யரங்கரங் அசறன் ஷனஷ றர்ரகற ஶகரி னரம் ீதும் 

ங்கபது அறபேப்றஷ யரங்கரங் க்கள் வபிப்தடுத்றபள்பரகக் கூநப்தடுகறநது 

 டக்கு ரகர ஆலரகறநரர் பபின் 

 



36 
 

KALAM IAS ACADEMY,  PERAMBUR & VADAPALANI  PH.9500142441 , 8608615241 www.kalamtrainingacademy.com 

 

 

 இனங்ஷக கறரிக்வகட் அிின் ஜரம்தரண றகழ்ந்ர் பத்ஷர பபின். 

றரண இர், வசன்ஷணஷச் ஶசர்ந் றனர் ன்தஷ றபேம் வசய்துள்பரர். 

 இந்றஷனில் றர்கள் அறகம் சறக்கும் டக்கு ரகரத்றன் ஆலரக 

பத்ஷர பபிஷண றறக்க, இனங்ஷக அறதர் ஶகரத்த ரெ தக்ச படிவு 

வசய்றபேப்தரகத் வரிகறநது. 

 இஷடுத்து பபிஷண அஷத்து ஆலர் திஷ ற்குரறு அறதர் ஶகரத்த 

ரஜதக்ச கூநறரக அங்கறபேந்து வபிரகும் வடய்னற றர்ர் தத்றரிஷக வசய்ற 

வபிிட்டுள்பது. 

 கறக்கு ரகரத்துக்கு அனுரர யம்தத், ட த்ற ரகரத்துக்கு றஸ்மர 

ிணர றறக்கப்தடனரம் ன்று வரிகறநது. 

 சவூற அஶதிர உகங்கபில் ஆண்கலக்கும் வதண்கலக்கும் ணி 

தஷரில்கஷப கட்டரப்தடுத்தும் ிறகஷப த்து வசய்கறநது 

 
 சவூற அஶதிர ஆண்கலக்கும் வதண்கலக்கும் ணித்ணி தஷரில்கள் ற்றும் 

இபேக்ஷகப் தகுறகஷப கட்டரரக இபேந் தஷ ிறபஷநஷ த்து வசய்துள்பது. 

 ஶனசறரில் 27 ஆண்டுகபில் பல் ஶதரனறஶர க்கு தறரகறபள்பது 

 கடந் 27 ஆண்டுகபில் ஶனசறரில் ஶதரனறஶர க்கு தறரகறிபேப்தது இதுஶ 

பல் பஷநரகும். பன்று ர குந்ஷின் க்கு சீதத்றல் ஶனசறரில் 

ஶதரனறஶர ஶரரல் கண்டநறப்தட்டது. 

 ஶனசற அசரங்கத்றன்தடி, கஷடசறரக ஶதரனறஶர க்கு 1992 இல் ரட்டில் 

தறரகறபள்பது. இபேப்தினும், ஶனசறர 2000 ஆம் ஆண்டில் ஶதரனறஶர இல்னரரக 

அநறிக்கப்தட்டது. 
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 இனங்ஷக உபவு அஷப்தின் ஷனரக ரணு அறகரரி பல் பஷநரக 

றணம் 

       
 இனங்ஷக ரணுத்றன் உபவுப் திரிவு இக்குரக வதரறுப்பு கறத் சுஶஷ் சஶன, அந் 

ரட்டின் உபவு அஷப்தின் ஷனரக றறக்கப்தட்டுள்பரர்.. அந் ரட்டின் ஶசற 

உபவு அஷப்புக்கு ரணு அறகரரி ஷனரக றறக்கப்தடுது இதுஶ பல் 

பஷநரகும். 

 கடந் ப்ல் ரம் டத்ப்தட்ட ஈஸ்டரா் றண தங்கரத் ரக்குஷனத் டுக்கத் 

நறரக ஶசற உபவு அஷப்தின் ீது குற்நம் சரட்டப்தட்டு பேம் றஷனில், அந் 

அஷப்தின் ஷனஷப் வதரறுப்பு சுஶஷ் சஶனவுக்கு ங்கப்தட்டுள்பது. 

 இதுஷ உபவு அஷப்தின் ஷனரக இபேந்து ந் றனரந்ர வெரோ்த்ண, 

கரல்துஷந ஷனஷகத்துக்கு ரற்நப்தட்டுள்பரர் ன்று கல்கள் வரிிக்கறன்நண. 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கரண சறநந் தர் கறஶட்டர ன்தர்க் 'ஷடம்' தத்றரிஷக ஶர்வு 

 
 சுடீஷணச் ஶசர்ந் 16 து சறறுற கறஶட்டர ன்தர்க் சுற்றுச்சூல் ீது றகுந் 

அக்கஷந வகரண்ட இர் கடந் ஆண்டு ஆகஸ்டு ரம், உனக வப்தரஷன 
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டுக்க னறபறுத்ற ரடரலன்ந பரகம் பன்பு ணி எபே ஆபரக ஶதரரட்டம் 

டத்றணரர் .இன் பனம்  

திதனரண அர் இபம் சுற்றுச்சூல் ஆர்னரக அநறப்தட்டரர் .அப்ஶதரது ரன் 

உனகபில் #FridaysForFuture ன்ந ஶயஷ்ஶடக் றகவும் திதனரணது. 

 தபேறஷன ரற்நம் வரடர்தரண ஶதரரட்டங்கபில் பன்ணிஷன கறத்து ஶதரரடி 

ஸ்டீன் ரட்டு தள்பி ரிரண கறஶட்டர ன்வதர்க் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கரண சறநந் 

தரக 'ஷடம்' தத்றரிஷகரல் ஶர்வு வசய்ப்தட்டுள்பரர். 

 1927ம் ஆண்டில் இபேந்து ஷடம் தத்றரிக்ஷகின் னரற்நறல் இந் ிபேதுக்கு ஶர்வு 

வசய்ப்தட்டர்கபில் 16 துஷட கறஶட்டர ன்வதர்க் ரன் றகவும் இஷபர். 

 2019 உனக அகறரக ஶடரணி ஆன் சறங் ஶர்வு! 

     
 2019 ஆம் ஆண்டிற்கரண உனக அகற தட்டத்ஷ ெஷக்கரஷச் ஶசர்ந் ஶடரணி-ஆன் 

சறங் வன்நரர்,  23-ரகும் இர் அவரிக்கரின் புஶபரரிடர ரறன 

தல்கஷனக்ககத்றல் உபில் ரி ஆரர் .திரன்சறன் ஏதினற வசறஶணர 

இண்டரது இடத்ஷபம், இந்ற அகற சுன் ரவ் பன்நரது இடத்ஷபம், 

திடித்துள்பணர். 

 திரிங்கர ஶசரப்ர 2000-ம் ஆண்டில் இப்தட்டத்ஷ ஷகப்தற்நறர். அன்தின் 

கறட்டத்ட்ட 17 ஆண்டுகள் கறத்து இந்றரின் னுற சறல்னர் 2017-ம் ஆண்டில் 

இந்றர சரர்தில் உனக அகறப் தட்டத்ஷ வன்நர். ற்ஶதரது இந்ற அகற சுன் 

ரவ் பன்நரது இடத்ஷப்  திடித்து வதபேஷ ஶசர்த்துள்பரர். 

 உனக அகற ஶதரட்டிஷ வன்ந ரன்கரது ஜஷக்கர வதண் ஶடரணி ஆன் சறங் ன்தது 

குநறப்திடத்க்கது. 
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 ஆசற தசறதிக் ிகரங்கலக்கரண அவரிக்க ரடரலன்ந துஷக்குழுின் 

ஷனரக அற ஶதர றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

 
 இது, இந்றர உள்பிட்ட ஆசற தசறதிக் ரடுகள், ஆபதல் டுப்பு ஆகற ிங்கஷப 

கணித்து வகரள்லம் பக்கறத்தும் ரய்ந் அஷப்தரகும். 

 இர் இந்ற ம்சரபிஷ ஶசர்ந்ரர். 

 இர் அவரிக்க ரடரலன்நத்றன் றர்கட்சறரண ஜணரகக் கட்சறஷ ஶசர்ந்ர் 

 .ர. தபேறஷன ரரடு ஶரல்ிஷடந்து. 

 
 தபேறஷன ரற்நத்ஷ கட்டுப்தடுத்துற்கரண சர்ஶச எப்தந்த்ஷ ஶற்வகரள்லம் 

ஶரக்கறல் ஸ்வதின் ஷனகர் ஶட்ரிட்டில் .ர. ரரடு ஷடவதற்நது. 

 இந் ரரட்டில் சுரர் 200 ரடுகள் தங்ஶகற்நண. 

 தபேறஷன ரற்நம் வரடர்தரண தரரிஸ் எப்தந்ம் 2015-ம் ஆண்டு இற்நப்தட்டது. 

 கரிறன ரபஷ கட்டுப்தடுத்துது தரரிஸ் எப்தந்த்றன் பக்கற கூறுகபரகும். 

 ஶரப்தி பெணின் ரடுகள் 2050-ம் ஆண்டுக்குள் கரி அறன ரபின் அபஷ 

கட்டுப்தடுத் ‚கரிறன ரசு சறஷன‛ எப்தந்ம் ற்தடுத்றபள்பது. 
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 ஶரப்தி பெணிணில் இபேந்து திரிட்டன் வபிஶறுற்கு றஷக வசய்பம் 

திவக்மறட் ஶசரரவுக்கு திரிட்டன் ரடரலன்நம் வள்பிக்கறஷ)20.12.2019) 

எப்புல் அபித்து. இன் பனம், அடுத் ஆண்டு ெணரி 31ஆம் ஶறக்குள் ஶரப்தி 

பெணிணில் இபேந்து திரிட்டன் வபிஶறுது உறுறரகறபள்பது. 

 ஶரப்தி என்நறத்றனறபேந்து வபிஶந ஜளன் 23, 2016 ரக்வகடுப்தில் ப.ஶக டுத் 

படிஷக் குநறப்திடும் Brexit ன்தது ‚திரிட்டிஷ் வபிஶறுல்‛ (‚British exit‛) ன்தன் 

சுபேக்கரகும். 

 அவரிக்க ிண்வபி தரதுகரப்பு தஷடப்திரிவு : அறகரப்பூர்ரக வரடங்கற 

ஷத்ரர் டிம்ப். 

 70 ஆண்டுகலக்கு திநகு இந் தஷடப்திரிவு வரடங்கப்தட்டுள்பது. 

 அவரிக்க ிரணப் தஷடின் கலழ் இப்தஷடப்திரிவு வசல்தடும். 

 ட்டு ஶற்கு ஆப்திரிக்க ரடுகள் ங்கபது வதரதுரண ரத்றன் வதஷ ஈக்ஶகர 

)Eco) ண ரற்ந எப்புக் வகரண்டுள்பண, ஶலும் பந்ஷ கரனணித்து 

ஆட்சறரபரண திரன்சுடணரண சற.ஃப். ஃதிரங்கறன் இஷப்புகஷப துண்டித்துிட்டண. 

 வதணின், புர்கறணர தரஶசர, கறணிர – திசரவ், ரி ஶகரஸ்ட், ரனற, ஷஜர், வசணகல் 

ற்றும் ஶடரஶகர )Benin, Burkina Faso, Guinea – Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal and Togo) 

ற்ஶதரது இந் ரத்ஷப் தன்தடுத்துகறன்நண. கறணிர – திசரவ் ி அஷணத்து 

ரடுகலம் பன்ணரள் திவஞ்சு கரனணிகபரகும். 

 உனகறன் றகப் திதனரண இபம்வதண் னரனர: ர கவுிப்பு 

 
 வதண் கல்ிக்கரகப் ஶதரரடி பேம் னரனரஷ, உனகறன் றகவும் திதனரண 

இபம்வதண் ன்று ர சஷத கவுித்துள்பது. 
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 தரகறஸ்ரஷணத் ஶசர்ந் னரனர பெசுப்சரய், வதண்கபின் கல்ிக்கரகத் வரடர்ந்து 

தரடுதட்டு பேகறநரர். 15 து சறறுறரக இபேந் அஷ கடந் 2012-ம் ஆண்டு னறதரன் 

ீிரறகள் சுட்டணர். கலத்றல் குண்டு தரய்ந் றஷனில், உர் ப்திணரர் னரனர. 

 உிபேக்கு ஆதத்து ற்தட்ட ஶதரறலும் வரடர்ந்து வதண் குந்ஷகபின் 

பன்ஶணற்நத்துக்கரகக் குல் வகரடுத்ரர் னரனர. இஷத் வரடர்ந்து 2014-ம் ஆண்டு 

அஷறக்கரண ஶரதல் தரிசு அபேக்குக் கறஷடத்து. உனகறஶனஶ றகவும் இபம் 

றல் ஶரதல் தரிசு வதறுதர் ன்ந வதபேஷக்கும் னரனர வசரந்க்கரர் ஆணரர். 

 இந்றஷனில் ற்ஶதரது ர சஷத, கடந் 10 ஆண்டுகபில் உனகறஶனஶ றகவும் 

திதனரண தறன்தபேத்றணர் ன்ந ிபேஷ ங்கற கவுித்துள்பது. 

 
 

 

epakdk; 
 

 வற்கு ில்ஶ புற ஷனஷ இக்க ஶனரபர் வதரறுப்ஶதற்பு  

 
 வற்கு ில்ஶின் புற ஷனஷ இக்க ஶனரபரக ீனு இட்டிவர 1-12-2019 

அன்று  வதரறுப்ஶதற்றுக் வகரண்டரர். இந்ற ில்ஶ சர்ஸீ் ஶர்ில் கடந் 1988-ம் 

ஆண்டு ஶர்வு வசய்ப்தட்டர் ீனு இட்டிவர. 

 இர், ில்ஶில் கட்டஷப்பு, றட்டறடல், சக்கு ில்கள் இக்கம் ற்றும் டிக்வகட் 

திரிில் திரற்நறபள்பரர். இஶஶதரல், றபேணந்பும் ில்ஶ ஶர்வு ரரித்றன் 

ஷனரக வதரறுப்பு கறத்ரர். 

 கரரஷ்டி சட்டப் ஶதஷத் ஷனரக கரங்கறமறன் ரணர தஶடரஶன 

ஶதரட்டிின்நற ஶரோ்வு 
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 கரரஷ்டி சட்டப்ஶதஷத் ஷனரக, கரங்கறஸ் கட்சறஷச் ஶசரா்ந் பத் 

ம்ல் ரணர தஶடரஶன 1-12-2019 அன்று  ஶதரட்டிின்நற ஶரா்வு வசய்ப்தட்டரர். 

 புற ஷனஷ கக்கு அறகரரிரக ஶசரர ரய் தர்ன் வதரறுப்ஶதற்பு 

 
 ரட்டின் புற ஷனஷ கக்கு கட்டுப்தரட்டு அறகரரிரக )சற.ஜற..( ஶசரர ரய் 

தர்ன் றறக்கப்தட்டு இபேந்ரர். இர் வடல்னறில் 1-12-2019 அன்று ணது 

வதரறுப்புகஷப ற்றுக்வகரண்டரர். 

 1986-ம் ஆண்டு திரிஷ ஶசர்ந் இந்ற சறில் கக்குப்திகள் துஷந ).சற..ஸ்.( 

அறகரரிரண ஶசரர ரய் தர்ன், ரட்டின் 24-து ஷனஷ கக்கு கட்டுப்தரட்டு 

அறகரரி ஆரர். ஶலும் 7-து வதண் அறகரரி ன்ந வதபேஷபம் வதறுகறநரர். 

 இந்ற கடற்தஷடில் பல் வதண் ிரணி வதரறுப்பு ற்பு 
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 இந்ற கடற்தஷடில் திற்சறஷ படித்து ிரணிகபரக 2 வதண்கள் ஶர்வு 

வசய்ப்தட்டுள்பணர் .திறதர சறங் ற்றும் றரங்கற சறங் ஆகறஶரர் சீதத்றல் 

ிரணிகபரக திற்சறகஷப படித்து சரன்நறஷபம் வதற்றுள்பணர்  .இர்கள் 

இபேபேக்கும் இந்றர பலறலும் இபேந்து ரழ்த்துகள் குிந்து பேகறநது. 

 ஶலும், ‘இந் 2 வதண்கலம் ிரணிகபரக இஷந்துள்பது, இந்ற கடற்தஷடக்ஶக 

வதபேஷஷ ஶசர்த்துள்பது’ ன்று சச்சறன் வண்டுல்கபேம் ணது டுிட்டரில் திறதர 

சறங் ற்றும் றரங்கற சறங் ஆகறஶரபேக்கு தரரட்டுகஷப வரிித்து இபேந்ரர் .

இந்றஷனில் றரங்கற 1-12-2019 அன்று ஶகப ரறனம் வகரச்சற கடற்தஷடில் ணது 

திஷ வரடங்கறணரர்  .இன் பனம் இந்ற கடற்தஷடில் இஷந் பல் வதண் 

ிரணி ன்ந வதஷபம் அர் ட்டிச்வசன்நரர். 

 றரங்கற தீகரர் ரறனம் பசரதர்பூஷ ஶசர்ந்ர் .4-12-2019 அன்று (புன்கறஷ )

இந்றரில் கடற்தஷட றண ிர வகரண்டரடப்தட உள்ப றஷனில் இந்ற 

கடற்தஷடில் பல் வதண் ிரணிரக றரங்கற திஷ வரடங்கற இபேப்தது 

குநறப்திடத்க்கது. 

 சறஷன கடத்ல் டுப்புப் திரிவு ெறரக டி.ஸ்.அன்பு றணம்: றக அசு உத்வு 
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 சறஷன கடத்ல் டுப்புப் திரிவு ெறரக டி.ஸ்.அன்புஷ றறத்து றக அசு 

உத்ிட்டுள்பது .சறஷன கடத்ல் டுப்புப் திரிவு சறநப்பு அறகரரி வதரன்.ரிக்கஶல் 

ிடுிக்கப்தட்ட றஷனில் டி.ஸ்.அன்பு றறக்கப்தட்டுள்பரர் இற்கரண உத்ஷ 

உள்துஷநச் வசனர் ஸ்.ஶக.திதரகர் திநப்தித்துள்பரர். 

 கூடுல் ஷனஷச் வசனரபரணரர் றறத் துஷந வசனரபரோ் கறபேஷ்ன் 

 
 றறத் துஷந வசனரபரக உள்ப ஸ்.கறபேஷ்ன், கூடுல் ஷனஷச் வசனரபரோ் 

றஷனக்கு உர்த்ப்தட்டுள்பரர்.. றறத் துஷந வரடரா்தரக சரா்ஶச அபில் தல்ஶறு 

வதரறுப்புகஷப கறத் அரா், றக அசறன் றறத் துஷந வசனரபரக தி கறத்து 

பேகறநரர்.. 

 சரா்ஶச வசனரி றறத்றன் றர்ரக இக்குரகவும், த்ற றறறஷன அநறக்ஷக 

ரரிப்புப் திிலும் ஈடுதட்டுள்பரர்..றல்னற தல்கஷனக்ககத்றல் தி.. தட்டபம், 

றகத்றன் அண்ரஷனப் தல்கஷனக்ககத்றல் வதரபேபரரப் தடிப்தில் ம்.. 

தட்டபம் வதற்றுள்பரர்.ற்ஶதரது 52 ரகும் கறபேஷ்ன், கூடுல் ஷனஷச் 

வசனரபரா் அந்ஸ்துக்கு உர்த்ப்தட்டுள்பரர் ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

 வன் ஆப்திரிக்கர கறரிக்வகட் ரரித்றன் இக்குணரக பன்ணரள் ஶகப்டன் கறஶம் 

ஸ்றத் றணம் 
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 வன் ஆப்திரிக்க கறரிக்வகட்டின் இக்குணரக பன்ணரள் ஶகப்டன் கறஶம் ஸ்றத் 3 ர 

கரனத்றற்கு றறக்கப்தட்டுள்பரர் .ீர்கள் றர்ப்பு, ஊல், ஶரசரண றர்ரகக் 

குற்நச்சரட்டுகள் ன்ந குப்தரண எபே றஷனில் கறஶம் ஸ்றத் ணது திகஷப 

உடணடிரகத் வரடங்குகறநரர். 

 சந்றரன் 3 றட்ட இக்குரக ீபத்துஶஷன றணம் 

 சந்றரன் 3 றட்ட இக்குரக இபேந்து ந் ணிர வசற்ஷகக்ஶகரள், கல் 

ஶனரண்ஷ திரிவு துஷ இக்குரக றணம் வசய்ப்தட்டுள்பஷ அடுத்து, 

சந்றரன் 3 றட்டத்றற்கரண றட்ட  இக்குரக ீபத்துஶஷன இஸ்ஶர றறத்து 

உத்ிட்டுள்பது.  

 கறபெதரில், ஜணரறதற 40 ஆண்டுகபில் ரட்டின் பல் திரக ரனுல் 

ர்வஶர குபைஷம றறத்துள்பரர். 16 ஆண்டுகபரக சுற்றுனர அஷச்சரக 

திரற்நற ர்வஶர, சுற்றுனரஷ பர்ச்சறின் இந்றங்கபில் என்நரக 

ரற்றுன் பனம் கறபெதரின் வதரபேபரரத்ஷ உர்த் உிணரர். 

 
 இந்ற ம்சரபிஷ ஶசர்ந் அவரிக்கரண டரக்டர். ஶரணிர ஶகரஷ் அவரிக்க 

அசரங்கத்றன் சக்றரய்ந் வதடல் கம்பெணிஶகன்ஸ் கறணில் (Federal 

Communications Commission (FCC)) பல் வதண் ஷனஷ வரறல்தட்த அறகரரிரக 

றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

 வரறல்தட்த ற்றும் வதரநறில் திச்சறஷணகள் குநறத்து ஃப்சற.சற ஷனர் அஜறத் தரய் 

ற்றும் வஜன்சறக்கு அர் ஆஶனரசஷண ங்குரர், ஶலும் வதரநறில் ற்றும் 

வரறல்தட்த அலுனகத்துடன் வபேக்கரக திரற்றுரர். டரக்டர் ஶகரஷ் ஜணரி 13 

ஆம் ஶற வதரறுப்ஶதற்தரர். அர் டரக்டர் ரிக் தர்கஷ ரற்றுரர். 
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 ஃதிக்கற ஷனரக சங்கலர வட்டி வதரறுப்ஶதற்பு 

 
 இந்ற வரறல் ரா்த்க சஷதகபின் கூட்டஷப்பு( ஃதிக்கற )ஷனரக அப்தல்ஶனர 

பேத்துஷண குலத்றன் இஷ றர்ரக இக்குரா் சங்கலர வட்டி 

வதரறுப்ஶதற்றுள்பரர். 

 வபிபநவு வசனரக யரோ்ஷ்ரோ்ன் ஷ்ரிங்னர றணம் 

 
 இந்ற வபிபநவுச் வசனரக யரா்ஷ்ரா்ன் ஷ்ரிங்னர றறக்கப்தட்டுள்பரர். அரா் 

ற்ஶதரது அவரிக்கரவுக்கரண இந்ற தூரக இபேக்கறநரர். 

 அது புற றணத்துக்கரண உத்ஷ த்ற திரபரா் அஷச்சகம் 

றங்கள்கறஷ வபிிட்டது. ற்ஶதரது வபிபநவுச் வசனரக இபேக்கும் ிஜய்ஶகசவ் 

ஶகரகஶனின் திக்கரனம் பேம் ஜணரி 28-ஆம் ஶறபடன் றஷநஷடகறநது. 

இஷடுத்து, யரா்ஷ்ரா்ன் ஷ்ரிங்னர ஜணரி 30-ஆம் ஶற வபிபநவுச் வசனரக 

வதரறுப்ஶதற்தரர் ன்று திரபரா் ற்றும் திற்சறத்துஷந அஷச்சகத்றன் உத்ில் 

வரிிக்கப்தட்டுள்பது. 
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tpUJfs; 
 குனரப் ஶகரத்ரரிக்கு ரெர ரம் ஶரகன் ரய் ிபேது ங்கப்தட உள்பது 

 
 ரெஸ்ரன் தத்ரிகர குலத் ஷனர் குனரப் ஶகரத்ரரி தத்றரிஷகத்துஷநில் 

சறநப்தரண தங்கபிப்பு வசய்ற்கரக இந்ற தத்றரிஷக கவுன்சறல் ங்கற றப்புறக்க 

ரெர ரம் ஶரகன் ரய் ிபேதுக்கு ஶர்வு வசய்ப்தட்டுள்பரர். 

 சறநந் வசல்தரட்டுக்கரக றக அசுக்கு 3 ிபேதுகள் ணிரர் தத்றரிக்ஷக றறுணம் 

‚இந்றர டுஶட‛ ங்கறபள்பது. 

 இந்ற ரறனங்கபில் சட்டம் எலங்கறல் சறநந் தரரிப்பு ற்றும் பன்ஶணற்நம் 

அஷடந் ரறனத்றற்கரண ிபேது றழ்ரட்டுக்கு ங்கப்தட்டது. 

 த்ற சுற்றுச்சூல் ற்றும் கல் எனறப்தப்பு துஷந அஷச்சர் திரகரஷ் ஜரஶடகர் 

ங்கறணரர். 

 ஷநந் பன்ணரள் பல்ர் வஜனனறர வரஷனஶரக்கு தரர்ஷபடன் ‚2023 ின்‛ 

னும் ஆத்ஷ ரரித்ரர். 

 சட்டம் எலங்கு தரரிப்பு அறன் பக்கற அம்சரகும். 

 றதர ஶரரபிக்கு சறகறச்ஷசபித்து உிரிந் வசினறபேக்கு ‘ஃபுபரன்ஸ் 

ஷட்டிங்ஶகல் ிபேது’ 
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 றதர ஶரரபிக்கு சறகறச்ஷசபித்து உிரிந் ஶகப வசினறபேக்கு ‘ஃபுபரன்ஸ் 

ஷட்டிங்ஶகல் ிபேது’ ங்கற 5-12-2019 அன்று வகௌிக்கப்தட்டரர். 

 த்ற சுகரர அஷச்சகம் சரர்தில் ‘ஃபுபரன்ஸ் ஷட்டிங்ஶகல் ிபேது’ ங்கும் 

ிர றல்னறில் 5-12-2019 அன்று ஷடவதற்நது. அறல் தங்ஶகற்ந குடிசுத் ஷனர் 

ரம்ரத் ஶகரிந்த், சுகரரத் துஷநில் சறநப்தரக ஶசஷரற்நற 36 வசினறரோ்கலக்கு 

ிபேது ங்கறணரர்.  

 அப்ஶதரது, 36 ஶதரில் எபேரக றதர ஶரரபிக்கு சறகறச்ஷசபித்து உிரிந் ஶகப 

வசினறபேக்கு ‘ஃபுபரன்ஸ் ஷட்டிங்ஶகல் ிபேது’ ங்கற 5-12-2019 அன்று 

வகௌிக்கப்தட்டரர். அந் ிபேஷ அது கர் தி.சஜஷீ் குடிசுத் ஷனரிடம் 

இபேந்து வதற்றுக்வகரண்டரர். 

 கடந் ஆண்டு ஶகபரில் றதர ஷஸ் வரற்று அறகம் திிபேந் கரனகட்டத்றல் 

அன் தரறப்பு ற்தட்டிபேந் ஶரரபி எபேபேக்கு அம்ரறனத்ஷச் ஶசர்ந் வசினறர் 

னறணி தின், ஷரிரக சறகறச்ஷச அபித்ரர் .இந்றஷனில், துறபேஷ்டசரக 

ஶரரபிிடம் இபேந்து றதர ஶரய் வரற்று ற்தட்டு உிரிந்து குநறப்திடத்க்கது. 

 2019-ஆம் ஆண்டின் அஷறக்கரண ஶரதல் தரிசு த்றஶரப்தி திர் அதி அகது 

அனறக்கு வசவ்ரய்க்கறஷ ங்கப்தட்டது. 

 அதி அகது அனறக்கு, ரர்ஶ ஶரதல் தரிசுக் குலின் ஷனர் வதரிட் ஷஸ் 

ஆண்டர்சன் ஶரதல் தக்கம் ற்றும் சரன்நறஷ ங்கறணரர். அஷறக்கரக 

ங்கப்தடும் 100-ஆது ஶரதல் தரிசு இதுரகும் ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

 2018 ஆம் ஆண்டு ப்ல் ரத்றல் த்றஶரப்தி திரகப் வதரறுப்ஶதற்ந அதி 

அகது அனற ரித்ரிரவுடன் 20 ஆண்டுகபரக ீடித்து ந் ல்ஷனப் திச்சஷணக்குத் 

ரீ்வு கர டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரண்டரர். 
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 இன் கரரக, 2018 ஆம் ஆண்டு ஜழஷன ரத்றல் இபே ரடுகலக்குறஷடஶ 

அஷற எப்தந்ம் ற்தட்டது. இஷண சர்ஶச சபகம் தரரட்டும் ஷகில் அர் 

இவ்ரண்டுக்கரண அஷற ஶரதல் தரிசுக்குத் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர். ஶரதல் தக்கபம் 

சரன்நறலம் ங்கும் றகழ்ச்சற ரர்ஶ ஷனகர் ஏஸ்ஶனரில் டிசம்தர் 10 அன்று 

ஷடவதற்நது. 

 இஷசக் கஷனஞரோ்கள் இபேபேக்கு ிஸ் கனர புஸ்கரர் ிபேது 

 
 ிஸ் கனர சங்கம் சரர்தில் சறநந் இஷசக் கஷனஞரா்கலக்கு ஆண்டுஶரறும் ிபேதுகள் 

ங்கப்தட்டு பேகறன்நண .அன்தடி, இந் ஆண்டு கரோ்ரடக இஷசக் கஷனஞரோ் 

வய்ஶனற சந்ரணஶகரதரனன் ற்றும் புல்னரங்குல் இஷசக் கஷனஞரோ் ஶரனு 

ெளம்ரர்  ஆகற இபேபேம் ‘ிஸ் கனர புஸ்கரர் -2019’ ிபேதுக்குத் 

ஶரா்ந்வடுக்கப்தட்டணரா். 

 2019-ம் ஆண்டுக்கரண இந்ற க்கள் வரடர்பு சங்கத்றன் ஷனஷத்து ிபேது 

ஶெ.ஶடணில் வசல்னப்தரவுக்கு ங்கப்தட்டுள்பது. 

 
 ஶடணில் வசல்னப்தர தரதர அணு ஆரய்ச்சற ஷத்றன் பத் ிஞ்ஞரணிரக 

திரற்நற பேகறநரர். 
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 உள்ரட்டு அநறில் ற்றும் வரறல்தட்தத்றன் தன்கஷப அடித்ட்டு க்கபின் 

ரழ்ரர ஶம்தரட்டுக்கு வகரண்டு வசன்நற்கரக இவ்ிபேது ங்கப்தட்டுள்பது. 

 இந்ற க்கள் வரடர்பு சங்கம் 1958-ம் ஆண்டு உபேரக்கப்தட்டது. 

 ஶசற க்கள் வரடர்பு ரள் எவ்வரபே ஆண்டும் ப்ல் 21-ம் ரள் 

வகரண்டரடப்தடுகறநது. 

 ழுத்ரபரோ் ஶசர.ரோ்னுக்கு சரகறத்ற அகரவற ிபேது 

 
 றழ் லத்ரபரா் ஶசர.ரோ்னுக்கு சரகறத் அகரவற ிபேது அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

இரா் லற ‘சூல்’ ரலுக்கரக (அஷடரபம் தறப்தகம்) இந் ிபேது 

ங்கப்தடுகறநது. 

 சரகறத் அகரவற 23 வரறகலக்கரண ிபேஷ 18-12-2019 அன்று அநறித்து. இறல், 

ல கிஷப் புத்கங்கள், ரன்கு ரல்கள், ஆறு சறறுகஷத் வரகுப்புகலம், பன்று 

கட்டுஷத் வரகுப்பு, அபுஷணவு, சுசரிஷ, ரழ்க்ஷக னரறு ஆகறற்றுக்கு னர 

எபே புத்கங்கலக்கு ிபேது கறஷடத்துள்பது. ிபேது வதற்நரா்கலக்கு தட்டம், 

சரல்ஷபடன் பை.1 னட்சம் வரக்கப்தரிசும் ங்கப்தடும். றல்னறில் 2020, திப்ரி 25-

ஆம் ஶற ஷடவதநவுள்ப ிரில் இந் ிபேது ங்கப்தடவுள்பது. 23 வரறகஷபச் 

ஶசரா்ந் சரகறத் அகரவறின் டுரா் குல ிபேதுக்கரணரா்கஷபத் ஶரா்ந்வடுத்து. 

 ஶசற ஊக ஶஷன உறுறத் றட்டம் சறநப்தரண வசல்தரட்டுக்கரக றகத்றற்கரக 

4 ஶசற ிபேதுகள் உள்தட 13 ிபேதுகள் ங்கப்தட்டுள்பண. 

 ீன் ரள் உதரத்ர கறரறன் வகௌசல்ர ஶரஜணர றட்டத்றன் கலழ் 

ஶஷனரய்ப்புடன் கூடி றநன் ஶம்தரட்டுக்கரக ஶசற ங்க ிபேது 

ங்கப்தட்டுள்பது. 
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 ‚பைர்தன்‛ றட்டத்றன் கலழ் எட்டு வரத் வசல்தரட்டிற்கரக ஶசற அபில் றகம் 2-

து இடத்ஷ வதற்றுள்பது. 

 ீன் ரள் உதரத்ர கறரறன் வகௌசல்ர ஶரஜணர 2014-ம் ஆண்டு 

வசல்தடுத்ப்தட்டது. 

 சறர திசரத் பகர்ெற பைர்தன் றட்டம் 2016-ம் ஆண்டு தி ந்றரிரல் 

வரடங்கப்தட்டது. 

 ன் ல் சற பல் சுங்கத்துக்கு தரதுகரப்தரண ஶசற ிபேது ங்கப்தட்டுள்பது. 

 இந்ற சுங்கப் தரதுகரப்பு இக்கம் ீண்ட ரள்கலக்கு ிதத்றன்நற இங்கும் 

சுங்கங்கலக்கு ஆண்டுஶரறும் ிபேது ங்கற பேகறநது. 

 2016-ம் ஆண்டுக்கரண தரதுகரப்பு ிபேதுகள் ங்கும் ிரில் ன்ல்சற பல் 

சுங்கத்றற்கு ிபேது ங்கப்தட்டது. 

 ஸ் சங்க ஷனரக தநீ்ற வட்டி ஶர்வு 

 
 றகத்றல் ற்ஶதரது திரற்நறபேம் ஸ் அறகரரிகலக்வகண ணிரக சங்கம் 

உள்பது. இந் சங்கத்றன் ஷனரக இபேந் ஶடிரர் ஏய்வுவதற்ந றஷனில், 

ிகரித் துஷந ஆஷரக இபேந் டி.ி.ஶசரரன் புற ஷனரக 

வசல்தட்டு ந்ரர். 

 சீதத்றல் அர், த்ற அசறன் றறத் துஷந வசனிணப் திரிவு வசனரபரக 

றறக்கப்தட்டரல், சங்கத் ஷனர் தி கரனறரக இபேந்து. 

 இந்றஷனில், றக ஷனஷச் வசனரபர் ஶக.சண்பகம் ஷனஷில் ஸ் 

அறகரரிகள் சங்க கூட்டம் ஶற்று பன்றணம் டந்து. இறல், புற றர்ரகறகள் ஶர்வு  
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வசய்ப்தட்டணர். அன்தடி, இந்து ச அநறஷனத் துஷந ஆஷரண ஶக.தநீ்ற 

வட்டி, றக ஸ் அறகரரிகள் சங்கத்றன் புற ஷனரக ஶர்வு வசய்ப்தட்டரர். 

 `றஸ் றழ்ரடு 2020’ தட்டம் வன்ந வசன்ஷண பீ்ற! 

 
 வசன்ஷணில் ஷடவதற்ந 13-து றஸ் றழ்ரடு ஶதரட்டிில் தன சுற்றுகஷப கடந்து, 

இறுற சுற்றுக்கு 16 ஶதர் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டணர். 

 இந்றகழ்ச்சறக்கு டிஷக ரறகர ஆணந்த், உதரசணர ஆர்.சற. யரிணி, ஷசன்ர ரவ், 

வஜவ ஈஸ்ர் உள்பிட்ஶடரர் டுர்கபரக தங்ஶகற்நணர். ரகரீக உஷடிந்றபேந் 

இபம்வதண்கள் ஶஷடில் ஶம்ப் ரக்கறல் ஈடுதட்டணர். 

 பன்று சுற்றுகபின் அடிப்தஷடில் ஷடவதற்ந இறுற ஶதரட்டிில் "றஸ் றழ்ரடு 

2020" ஆக பீ்ற படிசூட்டப்தட்டரர். அஷ வரடர்ந்து கரம்ணர, னரண்ர ஆகறஶரர் 

பஷநஶ இண்டரம் ற்றும் பன்நரம் இடங்கஷப திடித்ணர். 

 இந்ற சறணிரின் றக உரி ிபேரண ‚ரரசரஶயப் தரல்ஶக ிபேது‛, தரனறவுட் 

ட்சத்றம் அறரப் தச்சனுக்கு ங்கப்தட்டது. 

 
 இஷண குடிசு ஷனர் ரம்ரத் ஶகரிந் ங்கறணரர். 
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 அபேக்கு ங்க ரஷ தறத் தக்கம் ற்றும் பை.10னட்சம் தரிசு வரஷக 

ங்கப்தட்டண. 

 இது 1969 ஆம் ஆண்டு அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது. 

 இந் ிபேது ரரசஶகப் தரல்ஶக ன்று திதனரக அநறப்தட்ட ‚இந்ற சறணிரின் 

ந்ஷ‛ துண்டிரஜ் ஶகரிந்த் தரல்ஶக றஷணரக றறுப்தட்டது. 

 இஷணப் வதற்ந பல் தர் ஶிகர ரி ஆரர். இர் இந்ற சறணிரின் பல் 

வதண்ி ன்று அநறப்தடுகறநரர். 

,uq;fy; 
 

 பன்ணரள் ஷனஷ ஶர்ல் ஆஷர் டி.ன்.ஶசன் கரனரணரர் 

 
 பன்ணரள் இந்ற ஷனஷ ஶர்ல் ஆஷர் டி.ன்.ஶசன் 10-11-2019 அன்று  

கரனரணரர்.  

 ஶகப ரறனம், தரனக்கரட்ஷடச் ஶசர்ந்ர் டி.ன்.ஶசன். இர், 1990-96 ஆண்டுகபில் 

இந்ற ஷனஷ ஶர்ல் ஆஷரக திரற்நறணரர்.  

 து பப்பு ற்றும் உடல்னக் குஷநரல் வசன்ஷண அஷடரநறல் உள்ப இல்னத்றல் 

டி.ன்.ஶசன் 10-11-2019 அன்று கரனரணரர். அபேக்கு து 87 ஆகும்.  

 டி.ன்.ஶசன் ஶர்ல் அறகரரிரக இபேந் கரனக்கட்டத்றல்ரன் ரக்கரபர் 

அஷடரப அட்ஷட அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது. 

 கி ஶஷ சறஷ்ட ரரண் சறங் ஷநவு 
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 திதன கி ஶஷ சறஷ்ட ரரண் சறங் )74) ீண்ட கரனரக உடல்னக் 

குஷநவுடன் இபேந்து ந் றஷனில், திகரரில் 14-11-2019 அன்று கரனரணரர். 

 ஶதரஜ்பூரோ் ரட்டம், தசந்த்பூரோ் கறரத்றல் திநந் சறஷ்ட ரரண், கனறஶதரர்ணிர  

தல்கஷனக்ககத்றல் பஷணரா் தட்டம் வதற்நரா் கரன்பூரில் உள்ப .டி கல்ி 

றறுணத்றலும், வகரல்கத்ரில் உள்ப இந்ற புள்பிில் றறுணத்றலும் 

ஶதரசறரிரக திரற்நறபள்பரர் 

 த்ற திஶச பன்ணரள் பல்ர் ஷகனரஷ் சந்ற ஶெரற கரனரணரர் 

 
 த்ற திஶச பன்ணரள் பல்பேம், தரஜகின் பத் ஷனபேரண ஷகனரஷ் 

சந்ற ஶெரற 24-11-2019 அன்று  கரனரணரர்.  

 1977 பல் 1978 ஷ த்ற திஶச பல்ரக வதரறுப்பு கறத்ர் ஷகனரஷ் சந்ற 

ஶஜரற. இர் உடல்னக்குஷநவு கரரக ஶதரதரனறல் உள்ப ணிரர் 

பேத்துஷணில் 24-11-2019 அன்று  கரனரணரர். அபேக்கு து 90 ஆகும்.  

 ெப்தரன் பன்ணரள் திர் 101 றல் ம் 
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 ஜப்தரணின் பன்ணரள் திர் ரசுயறஶர கஶசரணி ம் அஷடந்ரர். அபேக்கு 

து 101. 

 இதுகுநறத்து ன் வபிிட்ட வசய்றில், ‚1982 ஆம் ஆண்டு பல் 1987 ஆம் ஆண்டு 

ஷ ெணரக கட்சறின் ஷனரகவும், ெப்தரணில் திரக இபேந் ரசுயறஶர 

ரகஶசரணி பதுஷ கரரக ம் அஷடந்ரர்.  

 ல்ல்ம் தட்டம் வதற்ந பல் வதண் பத் க்கநறஞர் னறல்னற ரஸ் ம் 

     
 சட்டப்தடிப்தில் பதுறஷன தட்டம் வதற்ந ரட்டின் பல் வதண் தட்டரரின்ந வதர் 

வதற்நபேம், உச்ச ீறன்ந பத் க்கநறஞபேரண னறல்னற ரஸ் 11-12-2019 அன்று 

வடல்னறில் உிரிந்ரர். அபேக்கு து 91. 

 ஶகப ரறனம் ஶகரட்டத்றல் திநந்து றபேணந்புத்றல் பர்ந்ர் னறல்னற ரஸ். 

தின்ணர், அது குடும்தம் வசன்ஷணக்கு இடம்வதர்ந்து. சட்டப்தடிப்ஷத படித்து,1955-ம் 

ஆண்டு வசன்ஷண உர் ீறன்நத்றல் க்கநறஞரக தறவு வசய்ரர். தின்ணர், 1959-ம் 

ஆண்டு வசன்ஷண தல்கஷனக்ககத்றல் ல்.ல்.ம். பதுறஷன தட்டம் வதற்நரர். ரட்டில் 

இப்தட்டம் வதற்ந பல் வதண் தட்டரரி ன்ந வதபேஷக்குரிர். 
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 குற்ந க்கறல் ண்டஷண வதற்ந அசறல்ரறகள் ஶல்பஷநீடு வசய்துிட்டு 

ஶர்னறல் ஶதரட்டிிடனரம் ன்ந றஷன பன்பு இபேந்து  .இஷ றர்த்து னறல்னற 

ரஸ் க்கு வரடர்ந்து, இண்டு ஆண்டுகள் அல்னது அற்கு ஶல் ண்டஷண 

வதற்நர்கள் ஶர்னறல் ஶதரட்டிிட படிரது ன்ந னரற்றுச் சறநப்புறக்க உச்ச 

ீறன்ந உத்ஷப் வதற்நரர். 

 ரட்டித்றல் தம்வதபேம் டிகரண வரம் னரகூ கரனரணரர் 

 
 ரட்டித்றல் இந்ற றஷபனஷக ஶசர்ந்ர் புகழ்வதற்ந டிகர் வரம் னரகூ) து 

92).  புஶண கரில் ணது டீ்டில் சறத்து ந் அர் 18-12-2019 அன்று 8 ிபில் 

ரஷடப்திணரல் கரனரணரர். 

 சரகறத் அகரடற ிபேதுவதற்ந ரனரசறரிர் வசல்ரஜ் கரனரணரர் 

 
 றபேவல்ஶனற ரட்டம், வன்கனம் கறரத்றல் திநந் டி.வசல்ரஜ் )87) றண்டுக்கல் 

கரில் சறத்துந்ரர். தி.ல். தட்டம் வதற்ந இர், வசன்ஷண, துஷ உர் 

ீறன்நங்கபில் க்கநறஞரக திபுரிந்துள்பரர். ரஷ, ஜணசக்ற இழ்கபின்  
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ஆசறரிர் குலிலும் திரற்நறஉள்பரர். இர், 200-க்கும் ஶற்தட்ட சறறுகஷகள், 70-

க்கும் ஶற்தட்ட ரடகங்கஷப லற உள்பரர். 

 2012-ம் ஆண்டு இது தஷடப்தரண ‘ஶரல்’ ன்ந ரலுக்கு சரகறத் அகரடற ிபேது 

ங்கற கவுிக்கப்தட்டரர். 

 றண்டுக்கல் தகுறில் உள்ப ஶரல் வரறற்சரஷனகபில் திபுரிபம் வரறனரபர்கபின் 

அனறஷன குநறத்து இந் ரனறல் அர் உபேக்கரகப் தறவு வசய்துள்பரர்.  

உடல்னக்குஷநரல் துஷ ணிரர் பேத்துஷணில் சறகறச்ஷச வதற்று ந் அர், 

ஶற்று பன்றணம் இவு கரனரணரர். 

 உச்ச ீறன்ந பன்ணரள் ீறதற ஶரகன் கரனரணரர் 

 
 உச்ச ீறன்ந பன்ணரள் ீறதற சண்பகசுந்ம் ஶரகன் (89). ஏய்வுக்குப்தின் வசன்ஷண 

ரஜர அண்ரஷனபுத்றல் சறத்து ந்ரர். 1930-ம் ஆண்டு திப்ரி ரம் திநந் 

ஶரகன், ரறனக் கல்லூரிில் தட்டப்தடிப்ஷத படித்ரர். 

 வசன்ஷண தல்கஷனககத்றல் சட்டம் படித்ரர். சட்டஶற்தடிப்தில் சர்ஶச சட்டம் 

குநறத்து தடித்ரர். 1954 வசன்ஷண உர் ீறன்ந க்கநறஞர் ஆணரர். 1969-ம் ஆண்டு 

அசு ப்படீரக றறக்கப்தட்டரர். 1971-ம் ஆண்டு அசு ஷனஷ க்கநறஞர் ஆணரர். 

1974-ம் ஆண்டு திப்ரிில் வசன்ஷண உர் ீறன்ந கூடுல் ீறதறரக 

றறக்கப்தட்டரர். 

 1975-ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு ரம் வசன்ஷண உர் ீறன்ந றந் ீறதறரணரர். 1988-ம் 

ஆண்டு டிசம்தரில் வதரறுப்பு ஷனஷ ீறதறரணரர். 1989-ம் ஆண்டு அக்ஶடரதரில் 

கர்ரடக உர் ீறன்நத்றன் ஷனஷ ீறதற ஆணரர். 1990 திப்ரி பல் ஶ ஷ 

கர்ரடக வதரறுப்பு ஆலணரக வசல்தட்டுள்பரர். 
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 1991-ம் ஆண்டு அக்ஶடரதரில் உச்ச ீறன்ந ீறதறரக றறக்கப்தட்டரர். 1995-ம் ஆண்டு 

திப்ரி ரம் ஏய்வுப்வதற்நரர். 

tpisahl;L 
 

 ஷசத் பஸ்ரக் அனற ஶகரப்ஷத கறரிக்வகட் :எபே ன்ணில் றக அி ஶரல்ி 

 
 ஷசத் பஸ்ரக் அனற 20 ஏர் கறரிக்வகட் ஶதரட்டித் வரடரின் இறுற ஆட்டம் குெரத் 

ரறனம் சூத்றல் 1-12-2019 அன்று  டந்து.  

 றக அிரல் 20 ஏர்கபில் 6 ிக்வகட்டுக்கு 179 ன்கஶப டுக்க படிந்து .

ற்கணஶ ிெய்யசரஶ ஶகரப்ஷத இறுற ஆட்டத்றலும் றக அி கர்ரடகரிடம் 

ரன் ஶரற்று இபேந்து  .இப்ஶதரதும் தனறஷில் ஶகரப்ஷத லி ஶதரய் ிட்டது.  

 வதண்கள் 20 ஏர் கறரிக்வகட் :ஶதரப ீரங்கஷண 6 ிக்வகட் ழீ்த்ற புற சரஷண 

 
 13-து வற்கரசற ிஷபரட்டு ஶதரட்டி ஶதரபத்றல் உள்ப கரத்ண்டு, 

ஶதரக்யரில் டந்து பேகறநது .இறல் ஶதரக்யரில் 2-12-2019 அன்று டந் 

வதண்கள் 20 ஏர் கறரிக்வகட் ஶதரட்டிில் ரனத்ீவு-ஶதரபம் அிகள் ஶரறண. 
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 சர்ஶச ஶதரட்டிில் அநறபக ீரங்கஷணரக கபம் கண்ட 24 ரண ஶதரப 

ீரங்கஷண அஞ்சனற சந்த் 2.1 ஏர்கள் தந்து சீற ன் துவும் ிட்டுக்வகரடுக்கரல் 6  

ிக்வகட்டுகள் ழீ்த்ற அசத்ற புற உனக சரஷண தஷடத்ரர். 20 ஏர் சர்ஶச 

ஶதரட்டிில் சறநப்தரண தந்து சீ்சு இதுரகும்.  

 வற்கரசற ிஷபரட்டின் வதண்கள் 20 ஏர் கறரிக்வகட் ஶதரட்டிில் 2-12-2019 அன்று 

ஶதரப ீரங்கஷண அஞ்சனற சந்த் ன் துவும் ிட்டுக்வகரடுக்கரல் 6 ிக்வகட் 

ழீ்த்ற புற சரஷண தஷடத்ரர். 

 19 துக்கு உட்தட்ஶடரபேக்கரண உனக ஶகரப்ஷத கறரிக்வகட் :இந்ற அிக்கு திரிம் 

கரர்க் ஶகப்டன் 

 
 19 துக்கு உட்தட்டர்கலக்கரண 13-து சர்ஶச கறரிக்வகட் கவுன்சறல்  ) .சற.சற (.

உனக ஶகரப்ஷத கறரிக்வகட் ஶதரட்டி  ( 50 ஏர் )வன்ஆப்திரிக்கரில் அடுத் ஆண்டு 

(2020) ஜணரி 17-ந் ஶற பல் திப்ரி 9-ந் ஶற ஷ டக்கறநது. 

 19 துக்கு உட்தட்ட உனக ஶகரப்ஷத ஶதரட்டிக்கரண இந்ற அிஷ அகறன இந்ற 

ஜழணிர் ஶர்வு கறட்டிிணர் பம்ஷதில் 2-12-2019 அன்று ஶர்வு வசய்து அநறித்ணர். 

அிின் ஶகப்டணரக உத்திஶசத்ஷ ஶசர்ந் ஶதட்ஸ்ஶன் திரிம் கரர்க் 

றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

 சறநந் கரல்தந்து ீபேக்கரண ஶதனன் ஶரர் ிபேஷ ீண்டும் வன்நரர் வஸ்மற! 
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 கடந் வசப்டம்தர் ரம், சர்ஶசக் கரல்தந்து கூட்டஷப்தின் )திஃதர( சறநந் 

ிஷபரட்டு ீர் ிபேஷ ஆநரது பஷநரக வன்று சரஷண தஷடத்ரர் 32 

து னறஶரணல் வஸ்மற. இந்றஷனில், சறநந் கரல்தந்து ீபேக்கு ங்கப்தடும் 

ிபேரண ஶதனன் ஶரர் ிபேஷபம் னறஶரணல் வஸ்மற வன்றுள்பரர்.  

 திரன்ஸ் ரட்டினறபேந்து வபிபேம் திரன்ஸ் ஃபுட்தரல் ன்கறந தத்றரிஷக சரர்தில் 

1956 பல் ஆண்டுஶரறும் இந் ிபேது ங்கப்தடுகறநது. தல்ஶறு ப்திணரிடம் 

டத்ப்தடும் ரக்வகடுப்தின் அடிப்தஷடில் இந் ிபேதுக்குரிர் ஶர்வு 

வசய்ப்தடுகறநரர். 

 வரடர்ச்சறரக 10 ஆண்டுகபரக ஶதனன் ஶரர் ிபேஷ வரணரல்ஶடரவும், வஸ்மறபம் 

ஶதரட்டிஶதரட்டு வன்நரர்கள். கடந் பேடம் அஷ ரற்நறணரர் வரட்ரிக். 

வரணரல்ஶடர,வஸ்மறின் 10 ஆண்டுக்கரன ஆறக்கத்துக்கு பற்றுப்புள்பி ஷத்ரர். 

2018-ம் ஆண்டுக்கரண ஶதனன் ஶரர் ிபேது குஶரமற ீர் லுகர வரட்ரிக்குக்கு 

ங்கப்தட்டது. இந்றஷனில் இந் பேடம் இந் ிபேஷ ீண்டும் வன்றுள்பரர் 

வஸ்மற. 

 இற்கு பன்பு,  ஶதனன் ஶரர் ிபேஷக் கஷடசறரக 2015-ல் வதற்நரர் வஸ்மற. 

வரத்ரக 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 ஆகற ஆண்டுகபில் இவ்ிபேஷ அர் 

வன்றுள்பரர். 2018-19 சலமணில் ணது ரட்டுக்கரகவும் கறபப்புக்கரகவும் 54 ஶகரல்கஷப 

வஸ்மற அடித்துள்பரர்.  
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 றக ஞ்சற அிக்கு ிெய் சங்கரோ் ஶகப்டன் 

    
 வசன்ஷண: 2019-20 ஞ்சற ஶகரப்ஷத சலசனுக்கரண றக அிக்கு ஆல் வுண்டரோ் ிெய் 

சங்கரோ் ஶகப்டணரக அநறிக்கப்தட்டுள்பரர்.. 

 டிச. 9-ஆம் ஶற ஞ்சற ஶகரப்ஷத சலசன் ஶதரட்டிகள் வரடங்க உள்பண. றழ்ரடு 

கறரிக்வகட் சங்க ஶரா்வுக் குல இற்கரண அிஷ வசவ்ரய்க்கறஷ(24-12-2019) அன்று 

அநறித்து. 

 இபம் ஆல்வுண்டரா் ிெய் சங்கரோ் பன்பஷநரக ஶகப்டணரக றறக்கப்தட்டுள்பரர்.. 

துஷ ஶகப்டணரக தரதர அதரெறத் றறக்கப்தட்டுள்பரர். றக அி குபைப் தி 

திரிில் கரா்ரடகத்துடன் றண்டுக்கல்னறல் ஷடவதறும் பல் ஆட்டத்றல் ஶரதுகறநது. 

 சுற்தந்து சீ்சரபரா் அஸ்ின், வரடக்க ீரா் பபி ிஜய் ஆகறஶரபேம் இடம் 

வதற்றுள்பணரா். ற்வநரபே ஆல்வுண்டரா் ரறங்டன் சுந்ரா் இண்டரது ஆட்டத்றன் 

ஶதரது அிில் இஷரர்.. 

 வசன்ஷணின் ஃப் .சற அிக்குப் புற திற்சறரபர் றணம்! 

   
 இந்றன் சூப்தரா் லீக் கரல்தந்து ஶதரட்டிில் வசன்ஷணின் ஃப்சற அி 2 பஷந 

சரம்தின் தட்டம் வன்நது. இறல் இங்கறனரந்ஷச் ஶசரோ்ந் ெரன் கறஶகரரி  
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திற்சறில் கடந் 2017-18-இல் தட்டம் வன்நது. கடந் 2018-19 சலசன் வசன்ஷண அிக்கு 

றகவும் ஶசரகரக அஷந்து. புள்பிகள் தட்டினறல் கஷடசற இடத்ஷஶ வதற்நது. 

இந்றஷனில் ற்ஶதரஷ சலசணிலும், வசன்ஷண அிக்குத் வரடக்கம் பஶன 

வற்நறகஷப ஈட்ட படிில்ஷன. வதங்கலபேவுடன் 3-0 ண ஶரல்ிஷடந் ஶதரஶ, 

ணது திஷ ிட்டு ினகப் ஶதரகறஶநன் ண கறஶகரரி கூநறிபேந்ரர். 6 ஆட்டங்கபில் 

எஶ எபே வற்நறஷ ரன் வசன்ஷண அி வதற்றுள்பது. இணரல் ஷனஷப் 

திற்சறரபரா் திில் இபேந்து ினகற ிட்டரர் ஜரன் கறஶகரரி. 

 இந்றஷனில் வசன்ஷணின் ஃப்.சற அிக்குப் புற திற்சறரபர் றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

ஸ்கரட்னரந்ஷச் ஶசர்ந் 53 து ஏன் வகரய்ஶன இந் சலமன் படிபம் ஷ 

திற்சறரபரக இபேப்தரர் ண அநறிக்கப்தட்டுள்பது.  

 ஞ்சற கறரிக்வகட்பம்ஷத அிின் புற ஶகப்டணரக சூர்குரர் ரவ் றணம் : 

  
 இந் சலசனுக்கரண ஞ்சற கறரிக்வகட் வரடரில் 41 பஷந சரம்திணரண பம்ஷத அி 

ணது பனரது லீக்கறல் தஶரஶடரஷ பேகறந 9-ந்ஶற ஶரரில் சந்றக்கறநது. 

இந் ஶதரட்டிக்கரண பம்ஷத அி ஶற்று அநறிக்கப்தட்டது.  

 அிின் புற ஶகப்டணரக சூர்குரர் ரவ் றறக்கப்தட்டு உள்பரர். கடந் சலசணில் 

ஸ்ஶரஸ் அய்ர் இல்னர சங்கபில் ரல் குல்கர்ணி ஶகப்டணரக திரற்நறது 

குநறப்திடத்க்கது. ற்ஶதரது வடஸ்ட் ஶதரட்டிகள் இல்னரரல் அஜறங்ர யரஶண 

பம்ஷத அிக்கு றபேம்திபள்பரர். இஶ ஶதரல் ஊக்கபேந்து சர்ச்ஷசரல் 8 ரங்கள் 

ஷடஷ அனுதித் இபம் ீர் திரித்ி ரவுக்கும் இடம் கறஷடத்துள்பது. 
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 சர்ஶச ஆடர் எபேரள் கறரிக்வகட் ஶதரட்டிக்கு டுரகப் திரற்நவுள்ப வதண் 

டுர்! 

     
 க்கற அபு அீகத்றல் ஷடவதநவுள்ப சறசற ஆடர் கறரிக்வகட் உனகக் ஶகரப்ஷதப் 

ஶதரட்டிில் இந்றரஷச் ஶசர்ந் ெற.ஸ். னக் ஷ்ற டுரகப் திரற்நவுள்பரர். 

சர்ஶச ஆடர் கறரிக்வகட் ஶதரட்டிில் வதண் டுர் எபேர் திரற்நவுள்பது 

இதுஶ பல்பஷந. 

 டிசம்தர் 8 அன்று ரர்ஜர ஷரணத்றல் ஷடவதநவுள்ப க்கற அபு அீகம் - 

அவரிக்கர இஷடினரண சர்ஶச எபேரள் ஆட்டத்றல் னக் ஷ்ற டுரகப் 

திரற்நவுள்பரர்.  

 இது, னக் ஷ்றின் இண்டரது சரஷணரகும். சறசறின் சர்ஶச டுர் தட்டினறல் 

இடம்திடித் பல் வதண் ன்கறந சரஷணஷச் சீதத்றல் தஷடத்ரர். 51 து 

னக் ஷ்ற, 2008-09-ல் உள்லர் கபிர் ஶதரட்டிகபில் டுரகப் திரற்நறணரர். இதுஷ 3 

கபிர் எபேரள், 16 ஆடர் டி20, 7 கபிர் டி20 ஆட்டங்கபில் டுரகப் 

திரற்நறபள்பரர்.  

 வடன்ணிஸ் ீர் வதடர் உபேம் வதரநறத் வள்பி ரம்  :சுிட்சர்னரந்து அசு 

வபிிட்டது 
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 உனகறன் பன்ணரள் ம்தர் என் வடன்ணிஸ் ீபேம், 20 கறரண்ட்ஸ்னரம் தட்டம் 

வன்நபேரண சுிட்சர்னரந்து ீர் ஶரெர் வதடஷ கவுிக்கும் ஷகில் 

அது உபேம் வதரநறத் 20 திரங்க் வள்பி ரத்ஷ) இந்ற றப்தில் 1,500 

பைதரய் (சுிட்சர்னரந்து அசு வபிிட்டுள்பது.  

 அந் ரட்டின் ர அச்சுக்கூடம் இந் ரத்ஷ ரரித்து உள்பது .ஷனில் 

தட்ஷட அிந் றஷனில் ஶதக்ஶயண்ட் ரட் ஆடுது ஶதரன்ந வதடரின் உபேம் 

அச்சறடப்தட்டு இபேக்கறநது .வரத்ம் 55 ஆிம் ரங்கள் ிற்தஷண வசய் படிவு 

வசய்ப்தட்டுள்பது.  

 உிபேடன் இபேக்கும் எபேபேக்கு சுிட்சர்னரந்து ரட்டில் ரம் வபிிடப்தட்டு 

இபேப்தது இதுஶ பல்பஷநரகும் .வதடர் உபேப்தடத்துடன் ஶவநரபே டிில் 50 

திரங்க் ங்க ரம் அடுத் ஆண்டு) 2020) ஶ ரம் வபிிடப்தடும் ன்றும் 

வரிிக்கப்தட்டுள்பது. 

 வடன்ணிசறல் இபேந்து ஏய்வு வதறுரக ஶரஸ்ணிரக்கற அநறிப்பு 

   
 பன்ணரள் ‘ம்தர் என்’ வடன்ணிஸ் ீரங்கஷணரண வடரர்ன்கறன் கஶரனறன் 

ஶரஸ்ணிரக்கற அடுத் ரம் டக்கும் ஆஸ்றஶனற ஏதன் ஶதரட்டிபடன் 
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 வடன்ணிசறல் இபேந்து ிஷடவதறுரக 7-12-2019 அன்று அநறித்ரர் .29 ரண 

ஶரஸ்ணிரக்கற இதுஷ 30 தட்டங்கள் ஷகப்தற்நறபள்பரர் .இறல் 2018-ம் ஆண்டில் 

ஆஸ்றஶனற ஏதஷண வன்நதும் அடங்கும் .ஏய்வு வதறுற்கு இதுஶ சரிரண 

பேம் ன்று உர்ந்ரல் இந் படிவுக்கு ந்ரக கூநற ஶரஸ்ணிரக்கற, 

இல்ரழ்க்ஷகில் கணம் வசலுத்ப்ஶதரரக வரிித்துள்பரர் .அடிக்கடி கரத்ரல் 

அறப்தடும் ஶரஸ்ணிரக்கற இந் ஆண்டில் அறக ஶதரட்டிகபில் தங்ஶகற்கில்ஷன. 

 வற்கரசற ிஷபரட்டில் ங்கப் தக்கம் வன்நரர்: சரக் ற ரனறக் 

 
 வற்கரசற ிஷபரட்டில் ல்பத்த்றல் இந்றரின் சரக் ற ரனறக் ங்கப் 

தக்கம் வன்நரர். 

 ல்பத்த்றல் கபிபேக்கரண 62 கறஶனர ஷடப் திரிில் சரக் ற ரனறக்கும், 59 கறனர 

ஷடப் திரிில் அன்ளவும் ஆடபேக்கரண 61 கறஶனர ஷடப் திரிில் நீ்பேம், 86 

கறஶனர ஷடப் திரிில் தன் குரபேம் ங்கப் தக்கம் வன்நணர். 

 ஷ்ரவுக்கு 4 ஆண்டுகள் ஷட: சர்ஶச ஊக்கபேந்து ஷட அஷப்பு அறடி 

உத்வு 

 2020-ம் ஆண்டு டக்கும் ஶடரக்கறஶர எனறம்திக்ஸ் ஶதரட்டிில் இபேந்து அடுத் 4 

ஆண்டுகலக்கு அஷணத்து ிரண பக்கறப் ஶதரட்டிகபிலும் ஷ்ர ணது ஶசறக் 

வகரடிஷப் தன்தடுத்வும், ஶசற கலத்ஷ இஷசக்கவும் ஷட ிறத்து சர்ஶச 

ஊக்கபேந்து ஷட அஷப்பு )டதிள்படி( அறடிரக உத்ிட்டுள்பது. 

 ஶதரனறரண ஆரங்கள் அபித்ல், ஊக்கபேந்து ஶசரஷணில் சறக்கறர்கஷபக் 

கரப்தரற்றுற்கரக ஆங்கஷப அறத்ல் ஶதரன்நற்நறல் ஈடுதட்டது  
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கண்டுதிடிக்கப்தட்டஷ அடுத்து, சர்ஶச ஊக்கபேந்து ஷட அஷப்பு இந்த் ஷடஷ 

ஷ்ரவுக்கு ிறத்துள்பது. 

 பத்ஶரர் ஆசற டகபப் ஶதரட்டிில் ங்கம் வன்ந ஏய்வுவதற்ந ஆசறரிஷ 

 
 ஶனசறரில் ஷடவதற்ந பத்ஶரர் ஆசற டகபப் ஶதரட்டிில் தட்டுக்ஶகரட்ஷடஷ 

அடுத் அஷக்கரடு கறரத்ஷச் ஶசர்ந் ஏய்வுவதற்ந உடற்கல்ி ஆசறரிஷரண 

வெ.றனகற (72), 400 ீட்டர் வரடர் ஏட்டப்தந்த்றல் ங்கப் தக்கம் வன்றுள்பரர். 

 ஶனசறரில் டிச.2-ம் ஶற பல் 7-ம் ஶற ஷ ஷடவதற்ந 21-து பத்ஶரர் ஆசற 

டகபப் ஶதரட்டிில் தங்ஶகற்ந றனகற 400 ீட்டர் வரடர் ஏட்டப் தந்த்றல் ங்கப் 

தக்கபம், 80 ற்றும் 200 ீட்டர் ஏட்டப் தந்த்றல் வண்கனப் தக்கபம் 

வன்றுள்பரர். 

 றழ்ரடு திரீறர் லீகறல் ஆடி ஶதட்டிங் ஆல்வுண்டர் 9 ிக்வகட்டுகஷப ழீ்த்ற 

ஞ்சறில் சரஷண 

 
 ஶதட்டிங் ஆல்வுண்டரகக் கபேப்தடும் ஶகரனர அிின் ீர் சஞ்சய் ரவ் 

ரகரனரந்துக்கு றரக 9 ிக்வகட்டுகஷபக் ஷகப்தற்நற ஞ்சற ஶகரப்ஷத சரஷணப் 

புத்கத்றல்  இடம் திடித்ரர். 
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 ஶதட்டிங்கறல் ல்னரண இர் இடது ஷக சுற்தந்து சீக்கூடிர். இர்ரன் பம்ஷத 

அிஷ ஷசத் பஷ்டரக் அனற டிரதிில் ஶகரனர அி ஶரற்கடிக்கக் கரரக 

இபேந்ர். 

 இந்றஷனில் ரகரனரந்துக்கு றரக இன்று 22 ஏகள் சீற 7 வய்டன்கலடன் 52 

ன்கஷப ட்டுஶ வகரடுத்து 9 ிக்வகட்டுகஷபக் ஷகப்தற்நற சரஷண புரிந்துள்பரர். 

 ிஸ்ரன் ஆணந்றன் 50-து திநந் ரபன்று வபிரகவுள்ப சுசரிஷ தல்! 

 டிசம்தர் 11 அன்று ணது 50-து திநந் ரஷபக் வகரண்டரடுகறநரர் ஆணந்த். அன்ஷந 

றணம் இந்ப் புத்கம் வபிிடப்தடுகறநது. 

 1988-ல் இந்றரின் பல் வசஸ் கறரண்ட் ரஸ்டர் ஆண ஆணந்த், 2000-ம் ஆண்டில், 

பல்டஷரக உனக சரம்தின் ஆணரர். வரடர்ந்து 2007, 2008, 2010, 2012 ஆகற 

ஆண்டுகபில் உனக வசஸ் சரம்தின் தட்டங்கஷப அடுத்டுத்து வன்று சரஷண 

வசய்ரர். 

 இந்றஷனில் லத்ரபர் சூசன் றணனுடன் இஷந்து ிஸ்ரன் ஆணந்த் 

லறபள்ப ஷண்ட் ரஸ்டர் ன்கறந அபேஷட சுசரிஷ தல் 11-12-2019 அன்று 

வபிரகறநது. இன் ிஷன - பை. 419. ஶயசட் இந்றர தறப்பு றறுணம் 

வபிிடுகறநது. ஶலும், பேம் வள்பின்று 11-12-2019 அன்று வசன்ஷணில் இந்ப் 

புத்கம் குநறத் உஷரடல் றகழ்ச்சறில் தங்ஶகற்கறநரர் ிஸ்ரன் ஆணந்த்.  

 இந்றர 312 தக்கங்கள் குித்து புற சரஷண 

 13-து வற்கரசற ிஷபரட்டு ஶதரட்டி ஶதரபத்றன் கரத்ண்ட் ற்றும் ஶதரக்யர 

ஆகற கங்கபில் கடந் Dec1-ந்ஶற வரடங்கறது  .இறல் இந்றர, தரகறஸ்ரன், 

இனங்ஷக, ஶதரபம், ங்கரபஶசம், பூடரன், ரனத்வீு ஆகற 7 ரடுகஷபச் ஶசர்ந் 

2,715 ீர், ீரங்கஷணகள் தங்ஶகற்நணர்  .இந்றர சரர்தில் 487 ஶதர் வகரண்ட குலிணர் 

அங்கு அனுப்தப்தட்டணர். 

 10 ரட்கள் டந் இந் ிஷபரட்டு றபேிர ஶற்று கண்கர் கஷனறகழ்ச்சறகலடன் 

றஷநஷடந்து  .றஷநவு ிரில் சறநப்பு ிபேந்றணரக ஶதரப துஷ திர் 

ஈஸ்ர் வதரக்ரல் கனாா்து வகரண்டரர். 

 தக்கப்தட்டினறல் இந்றர 174 ங்கம், 93 வள்பி, 45 வண்கனம் ன்று வரத்ம் 312 

தக்கங்கள் குித்து புற சரஷண தஷடத்துள்பது . 
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வற்கரசற ிஷபரட்டு என்நறல் இந்றரின் அறகதட்ச தக்கங்கள் இது ரன் .

இற்கு பன்பு 2016-ம் ஆண்டு வசரந் ண்ில் டந் ஶதரட்டிில் 309 தக்கங்கள் 

வன்நஶ இந்றரின் சறநந் வசல்தரடரக இபேந்து  .இந் ிஷபரட்டு வரடங்கற 

1984-ம் ஆண்டில் இபேந்து எவ்வரபே பஷநபம் தக்கப்தட்டினறல் இந்றர பனறடம் 

திடித்து பேது றஷணவு கூத்க்கது. 

 சர்ஶச கூஷடப்தந்து டுரக ஞ்சரவூஷச் ஶசர்ந்ர் ஶர்வு 

 
 சர்ஶச கூஷடப்தந்து ஶதரட்டி டுரக ஞ்சரவூஷச் ஶசர்ந்ர் ஶர்வு 

வசய்ப்தட்டுள்பரர். 

சர்ஶச கூஷடப்தந்து சம்ஶபணம் சரர்தில் சர்ஶச கூஷடப்தந்து ஶதரட்டிகலக்கு 

டுரகப் திரற்றுற்கரண ஶர்வு அண்ஷில் ஷடவதற்நதுஇறல் ஞ்ஷசஷ  .

 ஶசர்ந்துஷரஜ் ஶஷ்குரர் சர்ஶச கூஷடப்தந்து ஶதரட்டி டுரகத் ஶர்வு  

வசய்ப்தட்டுள்பரர் இன் பனம் இர் சர்ஶச கூஷடப்தந்து ஶதரட்டிகலக்கு டுரக .

2021, ஆக .31-ம் ஶற ஷ திரற்ந படிபம்.  

 வன்ணரப்திரிக்க அிின் ஷனஷதிற்சறரபரோ் ரர்க் வதௌச்சரோ் 
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 எபே கரனத்றல் வன்ணரப்திரிக்க அி கறரிக்வகட் அங்கறல் னறஷரண அிரக 

றகழ்ந்து ந்து. இந்றஷனில் கடந் 2019 உனகக் ஶகரப்ஷதில் தடுஶரல்ிஷடந்து 

வபிஶநறது. அஶ ஶதரல் வரடரா்ந்து தல்ஶறு எபேரள், டி20 வரடரா்கபிலும் 

குநறப்திடத்க்க வற்நறகஷபப் வதநில்ஷன. 

 வன்ணரப்திரிக்க கறரிக்வகட் அி றர்ரகபம் பஷநஶகடு புகரர்கபரல் சறக்கலுக்கு 

ள்பப்தட்டது. ற்ஶதரது பன்ணரள் ஶகப்டன் கறஶம் ஸ்றத் வதரறுப்பு இக்குரக 

றறக்கப்தட்டுள்பரர். இந்றஷனில் புற ஷனஷ திற்சறரபரக ரர்க் 

வதௌச்சஷ கறரிக்வகட் வன்ணரப்திரிக்கர றறத்துள்பது. அரா் 2023 உனகக் ஶகரப்ஷத 

ஷ வதரறுப்தில் இபேப்தரர். 

 FICCI இந்றர ிஷபரட்டு ிபேதுகள் 2019 

 
 FICCI இந்றர ிஷபரட்டு ிபேதுகள் 2019 ிஷபரட்டு ஊக்குிப்தற்கரண சறநந் 

றறுணம் ன்ந திரிின் கலழ் ில்ஶ ிஷபரட்டு ஶம்தரட்டு ரரித்றற்கு 

ங்கப்தட்டுள்பது. 

 FICCI இந்றர ிஷபரட்டு ிபேதுகள் 2019 ிஷபரட்டு ீர்கள் ற்றும் ஆண்டின் 

சறநந் படிவுகஷப ங்கும் தல்ஶறு தங்குரர்கபின் தங்கபிப்ஷத அங்கலகரித்து 

அங்கலகரிக்க FICCI ஶற்வகரண்ட பற்சற 

 FICCI – Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. 

 FICCI -ன் ஷனஷகம் : புது றல்னற 

 FICCI றறுப்தட்டது : 1927 
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 ங்கஶச இண்டர்ஶணல் ஶசனஞ்ச் ஶதட்றண்டன் ஶதரட்டிில் இந்ற ீர் ‚னக்ஷ 

வசன்‛ சரம்தின் தட்டம் வன்நரர். 

 
 ங்கஶச ஷனகர் டரக்கரில் ஶதரட்டி ஷடவதற்நது. 

 சர்ஶச ஶதட்றண்டன் ரிஷசில் இந்ற ீரங்கஷண தி.ி. சறந்து 6-ஆது 

இடத்றல் உள்பரர். 

 2019 உனக சரம்தின்றப் தரட்றன்டன் ஶதரட்டிில் தி.ி. சறந்து சரம்தின் தட்டம் 

வன்நரர். 

 இந் ஆண்டுக்கரண தி .தி.சற.ின் சறநந் ீர் ிபேஷ வதன் ஸ்ஶடரக்ஸ் ட்டிச் 

வசன்நரர் 

 
 இங்கறனரந்ஷ ஷனஷிடரக வகரண்ட தி.தி.சற .குழும் 1954-ம் ஆண்டு பல் சறநந் 

ிஷபரட்டு ீர்-ீரங்கஷணகஷப ஶர்வு வசய்து ிபேது ங்கற கவுித்து 

பேகறநது .வதரதுக்கபிடம் ரக்வகடுப்பு டத்ற இந் ிபேதுக்கு உரிர்கள் ஶர்வு 

வசய்ப்தடுகறநரர்கள். 
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 இந் ஆண்டுக்கரண சறநந் ிஷபரட்டு ீபேக்கரண ிபேது ங்கும் ிர 

ஸ்கரட்னரந்றல் உள்ப அவதர்டீணில் ஶற்று பன்றணம்(15-12-2019) இவு டந்து .இறல் 

சறநந் ிஷபரட்டு ீர் ிபேஷ, இங்கறனரந்து கறரிக்வகட் அிின் ஆல்-வுண்டர் 

வதன் ஸ்ஶடரக்ஸ் வதற்நரர். 

 வன் ஆப்திரிக்க அிின் ஶதட்டிங் ஆஶனரசகரக ெரக் கரனறஸ் றணம் 

 
 வன் ஆப்திரிக்க அிின் ஶதட்டிங் ஆஶனரசகரக பன்ணரள் ஆல்வுண்டர் ெரக் 

கரனறஷம றறத்து அந்ரட்டு கறரிக்வகட் ரரிம் உத்ிட்டுள்பது. 

 வன் ஆப்திரிக்க அிின் ஷனஷப் திற்சறரபரக பன்ணரள் ிக்வகட் கலப்தர் 

ரர்க் தவுச்சபேம், ஶர்வுக் குழுத் ஷனரக, இக்குணரக பன்ணரள் ஶகப்டன் கறஶம் 

ஸ்றத்தும் றறக்கப்தட்டது குநறப்திடத்க்கது. 

 சர்ஶச வடன்ணிஸ் சம்ஶபணத்றன் (டிஃப்) உனக சரம்தின் ிபேதுகள் ஆடர் 

திரிில் ஶதல் டரலுக்கும், கபிர் திரிில் ஆஷ்னற தர்டிக்கு ங்கப்தட்டண. 

 கடந் 1973-இல் ரர்க்வட் ஶகரர்ட்டுக்கு தின் திவஞ்சு எதன் தட்டம் வன்ந ீரங்கஷண 

ன்ந சறநப்ஷதபம், கடந் 1976-இல் ஶரன் கரவ்னறக்கு தின் உனகறன் ம்தர் என் 

ீரங்கஷண ன்ந அந்ஸ்ஷ வதற்நர் ன்ந சறநப்ஷதபம் வதற்நரர். 2019 டதிள்படி 

ஷதணல்ஸ் தட்டத்ஷபம் வன்நரர் தர்டி. 

 உனகறன் ம்தர் என் ீரக ரன்கரது பஷநரக சலசஷண றஷநவு வசய்பம் டரல், 

திவஞ்சு ஏதன், பஸ் ஏதன் தட்டங்கஷப வன்நரர். ஶலும் ஶடிஸ் ஶகரப்ஷத 

தட்டத்ஷ ஸ்வதின் வல்னவும் உிணரர். இற்கரக அபேக்கு டிஃப்தின் 

ஸ்வடதரன் ட்தர்க் ிபேது பன்நரது பஷநரக ப்தடுகறநது. டிதி ீண்டு ந் ீர் 

ிபேது ஆன்டி பர்ஶவுக்கு ங்கப்தட்டது. 
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 உனக அபில் சரஷண தஷடத் ஆண்டிற்குப் திநகு வரடர்ச்சறரக இண்டரது 

பஷநரக வதல்ெறம் ஃதிஃதர ‘ஆண்டின் சறநந் அி’ ண படிசூட்டப்தட்டுள்பது. 

  பன்நரது இடத்றல் இபேக்கும் திஶசறலுக்கு பன்ணரல் உனக சரம்திணரண திரன்ஸ் 

இண்டரது இடத்றல் உள்பது. 

 இந்ற குத்துச்சண்ஷட லீக் ஶதரட்டிின் பல் சரம்தின் தட்டத்ஷ குெரத் 

வெின்ட்ஸ் அி ஷகப்தற்நறது. 

 திக் வதௌட் ண அஷக்கப்தடும் இந்ற குத்துச் சண்ஷட லீக்கறன் இறுறப் ஶதரட்டி புது 

றல்னறில் ஷடவதற்நது. 

 இந்ற குத்துச் சண்ஷட சம்ஶபம் சரர்தில் இப்ஶதரட்டிகள் டத்ப்தட்டண 

 2019 ஆம் ஆண்டுக்கரண எற்ஷநர் திரிில் சர்ஶச வடன்ணிஸ் கூட்டஷப்தின் 

(International Tennis Federation’s (ITF)) உனக சரம்தின்கபரக ஆஷ்லீ தரர்டி ற்றும் ஃஶதல் 

டரல் ஶர்வு வசய்ப்தட்டணர். 

 இந் ிபேதுகள் 2020 டிஃப் உனக சரம்திணரண ஜனீ் 2 ஆம் ஶற தரரிமறல் 

ங்கப்தடும். 

 ஆண்கள் எற்ஷநர் – ஃஶதல் டரல் )ஸ்வதின்( 

 வதண்கள் எற்ஷநர் – ஆஷ்லீ தரர்டி )ஆஸ்றஶனறர( 

 வதண்கள் இட்ஷடர் – ஷடர தரஶதரஸ் )யங்ஶகரி( ற்றும் கறநறஸ்டிணர 

றனவடஶணரிக் )திரன்ஸ்( 

 ஆண்கள் இட்ஷடர் – ஜீரன் வசதரஸ்டின் கதல் ற்றும் ரதர்ட் ஃதர )வகரனம்திர( 

 ஆண்கள் சக்க ரற்கரனற – குஸ்டரஶர வதர்ணரண்டஸ் )அர்வஜன்டிணர( 

 வதண்கபின் சக்க ரற்கரனற – ஷடட் டி க்பைட் )வர்னரந்து( 

 குரட் – டினரன் அல்கரட் )ஆஸ்றஶனறர(. 
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 ஆஸ்றஶனற ஏதன் வடன்ணிஸ் தரிசுத்வரஷக அறகரிப்பு 

 
 ஆண்டின் பல் கறரண்ட்ஸ்னரம் ஶதரட்டிரண ஆஸ்றஶனற ஏதன் வடன்ணிஸ் ஶதரட்டி 

அடுத் ரம் 20-ந்ஶற வல்ஶதரர்ணில் வரடங்குகறநது .இந் ஶதரட்டிக்கரண தரிசுத் 

வரஷக ித்ஷ ஶதரட்டி அஷப்தரபர்கள் ஶற்று வபிிட்டணர். 

 இன்தடி இந் ஆண்டுக்கரண வரத் தரிசுத்வரஷக பை.350 ஶகரடிரகும் .இது கடந் 

ஆண்ஷட ிட 13.6 சீம் அறகரகும் .எற்ஷநர் திரிில் தட்டம் வல்லும் ீர், 

ீரங்கஷணக்கு னர பை.20 ஶகரடிஶ 31 னட்சம் தரிசுத்வரஷகரக கறஷடக்கும் .இறுற 

ஆட்டத்றல் ஶரற்ஶதரர் பை.10.18 ஶகரடிஷ வதறுரர்கள் .பல் சுற்நறல் ஶரற்நரலும் 

கூட பை.44 னட்சம் ங்கப்தடும். 

 ஶசற துப்தரக்கற சுடுல் ஶதரட்டி :ரனு தரவகபேக்கு இட்ஷட ங்கம் 

 
 ஶசற துப்தரக்கற சுடுல் சரம்தின்றப் ஶதரட்டி த்ற திஶச ஷனகர் ஶதரதரனறல் 

டந்து பேகறநது. இறல் ஶற்று டந் வதண்கலக்கரண 10 ீட்டர் ர் திஸ்டல் 

தந்த்றல் 17 ரண அரிரணர ீரங்கஷண ரனு தரவகர் இட்ஷட 

ங்கப்தக்கத்ஷ ட்டிச் வசன்நரர். 
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  கரன்வல்த் ிஷபரட்டு சரம்திணரண ரனு தரவகர் சலணிர் திரிில் 243 

புள்பிகலம், ஜழணிர் திரிில் 241 புள்பிகலம் டுத்து பனறடத்ஷ திடித்ரர். சலணிர் 

திரிில் ஶன்ற ர 237.8 புள்பிகலடன் வள்பிப்தக்கபம், ரஸ்ிணி சறங் 

ஶஷ்ரல் 217.7 புள்பிகலடன் வண்கனப்தக்கபம் ஷகப்தற்நறணர். ணிதர் ட்டுறன்நற 

அிகள் திரிிலும் ரனு தரவகபேக்கு ங்கப்தக்கம் கறஷடத்து. 

 ஏய்வு படிஷ அநறித்ரர் வடன்ணிஸ் ீர் னறரண்டர் தஸ்! 

   
 வடன்ணிஸ் ெரம்தரன் னறரண்டர் தஸ் 2020-ஆம் ஆண்டுடன் வடன்ணிஸ் 

ஶதரட்டிில் இபேந்து ஏய்வு வதறுரக அநறித்துள்பரர். கறநறஸ்துஸ் தண்டிஷகக்கரக 

சறகர்கலக்கு ரழ்த்து வரிித்து தறிட்ட டிிட்டர் தறில் அர் இந் படிஷ 

அநறித்துள்பரர்.  

 2020-ஆம் ஆண்டில் குநறப்திட்ட சறன வடன்ணிஸ் வரடர்கபில் தங்ஶகற்தரகக் 

குநறப்திட்டுள்ப அர், அிபடன் தித்து உனகம் பலதும் உள்ப ண்தர்கள் 

ற்றும் சறகர்கலடனும் வகரண்டரடுஷ றர்ஶரக்கற இபேப்தரக அறல் 

வரிித்துள்பரர். ஶலும், இந் ஆண்ஷட அஷணபேக்கும் ன்நற வரிிக்கும் ஆண்டரக 

டுத்துக்வகரள்பவுள்பரகவும் அர் அறல் குநறப்திட்டுள்பரர். 

 1991-ஆம் ஆண்டு வடன்ணிஸ் உனகறல் அடிவடுத்து ஷத்ரர் னறண்டர் தஸ். 

இன்பனம், 2020-ஆம் ஆண்டுடன் அர் வடன்ணிமறல் 30 ஆண்டுகஷபப் பூர்த்ற 

வசய்கறநரர். 

 ிஸ்டன் சறநந் ீரோ்கள் தட்டினறல் ிரட் ஶகரனற 

 திசறத்ற வதற்ந ிஸ்டன் கறரிக்வகட் சறநந் ீரோ்கள் தட்டினறல் இந்ற ஶகப்டன் 

ிரட் ஶகரனறபம் இடம் வதற்றுள்பரர். 
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 கடந் 10 ஆண்டுகபில் றகவும் சறநப்தரக ஆடி 5 ீரோ்கள் தட்டிஷன ிஸ்டன் 

வபிிட்டுள்பது. ஆமற. ீரோ் ஸ்டீவ் ஸ்றத், வன்ணரப்திரிக்க ீரோ்கள் ஶடல் 

ஸ்வடின், டி ில்னறரோ்ஸ், ல்மற வதரோ்ரி, ஆகறஶரர் வதரோ்கள் இடம் வதற்றுள்பண. 

 இந்றரில் இபேந்து ிரட் ஶகரனற வதரா் ட்டுஶ இறல் இடம்வதற்றுள்பது. 2014-

இங்கறனரந்து சுற்றுப் தத்றன் கஷடசற கட்டம், வகரல்கத்ரில் கடந் ம்தரா் ரம் 

ங்கஶசத்துக்கு றரண வடஸ்ட் ஆட்டத்றலும் அது சறநப்தரண ன்ஷ 

வபிப்தட்டது. 10 ஆண்டுகபில் 21 சம், 13 அஷசங்கஷப அடித்துள்பராராா். அஷணத்து 

ஷகரண கறரிக்வகட் ஆட்டங்கபிலும் ஶதட்டிங் சரசரி 50 ஷத்துள்ப ஏஶ ஶதட்ஸ்ஶன் 

ஶகரனற ஆரர் 10 ஆண்டுகபில் 5775 ணக்ள், 22 சரா்ஶச சங்கஷப ன்சம் 

வதற்றுள்பரர் ஶகரனற. 

 2019-இல் ட்டுஶ 2370 ன்கஷப ிபரசறபள்பரர்.வரடரா்ந்து ரன்கரது பஷநரக 

எஶ ஆண்டில் 2000 ன்கஷப டுத்துள்பரர் ஶகரனற. ிஸ்டன் எபேரள் அிிலும் 

ஶரணி, ஶரயறத்துடன் இடம் வதற்றுள்பரர் ஶகரனற. 

 தல தூக்கும் இந்ற ீரங்கஷண சலரவுக்கு 4 ஆண்டுகள் ஷட 

 
 கரன்வல்த் ஶதரட்டிில் தல தூக்கும் திரிில் வள்பிப் தக்கம் வன்ந இந்ற 

ீரங்கஷண சலரவுக்கு 4 ஆண்டுகள் ஷட ிறத்து ஶசற ஊக்கபேந்து டுப்பு 

அஷப்பு(ன்டி) உத்ிட்டுள்பது. 

 ஷட வசய்ப்தட்ட ஊக்கபேந்ஷ சலர டுத்துக் வகரண்டது ஊக்கபேந்து ஶசரஷணின் 

ஆய்ில் வரிந்ஷடுத்து இந் ஷட ிறக்கப்தட்டுள்பது. 
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 கறரிக்வகட் சரஷணரபர்கள்: வகரந்த், அஞ்சும் ஶசரப்ரவுக்கு ரழ்ரள் 

சரஷணரபர் ிபேது 

 
 இந்ற கறரிக்வகட் ரரித்றன் பேடரந்ற ிபேது ங்கும் ிர ஜணரி 12-ந்ஶற 

பம்ஷதில் டக்கறநது. இந் பஷந ரழ்ரள் சரஷணரபபேக்கரண சற.ஶக.ரபடு 

ிபேதுக்கு இந்ற பன்ணரள் ஶகப்டன் வகரந்த், வதண்கள் கறரிக்வகட் அிின் 

பன்ணரள் ஶகப்டன் அஞ்சும் ஶசரப்ர ஆகறஶரர் ஶர்வு வசய்ப்தட்டு உள்பணர்.  

 2020 எனறம்திக் குத்துச்சண்ஷட குறச்சுற்று ஶதரட்டிக்கு இந்றர சரர்தில் ிஷபரட 

ஶரி ஶகரம் குற 

 
 எனறம்திக் ஶதரட்டிக்கரண குற சுற்று குத்துச்சண்ஷட ஶதரட்டி சலணரில் திப்ரி ரம் 

டக்கறநது. இந் ஶதரட்டிக்கரண இந்ற வதண்கள் குத்துச்சண்ஷட அிில் 5  

ஷடப்திரிவுகபில் ரஷ ஶர்வு வசய்து ன்தஷ படிவு வசய்ற்கரண 2 ரள் குற 

ஶதரட்டி வடல்னறில் ஶற்று வரடங்கறது.  

 இறல் 51 கறஶனர உடல் ஷடப் திரிில் டந் எபே ஆட்டத்றல் ஜழணிர் உனக 

சரம்திணரண வலுங்கரணரஷ ஶசர்ந் றகரத் ஜரீன், ஶசற சரம்தின் ஶஜரற  
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குனறரஷ ஶரற்கடித்ரர். டுர்கபின் எபேறத் படிின்தடி றகரத் ஜரீன் 

வற்நறரபரக அநறிக்கப்தட்டரர். 

 இஶ திரிில் டந் ற்வநரபே ஆட்டத்றல் 6 பஷந உனக சரம்திணரண ிப்பூஷ 

ஶசர்ந்  ஶரிஶகரம், ரிது கறரிரஷன ழீ்த்றணரர்.  

 குற சுற்நறன் இறுற வுண்டில் 36 ரண ஶரிஶகரம், 23 ரண றகரத் ஜரீஷண 28-11-

2019 அன்று றர்வகரண்டரர். இறல்  வற்நற வதற்ந ஶரிஶகரம் இந்ற அிில் இடம் 

வதற்று உள்பரர். 

 றரின் ரஸ்ஶகர கரில் கபிர் திரிில் ஷடவதற்ந உனக ரதிட்ட வசஸ் 

சரம்தின்றப் ஶதரட்டிில் இந்ற கறரண்ரஸ்டர் ஶகரஶணபே யம்தி வற்நற வதற்று 

சரம்தின் ஆணரர். 

 
 ஆடர் திரிில் ரர்ஶ ீர் ரக்ணஸ் கரர்ல்சன் பன்நரது பஷநரக உனக 

ரதிட் வசஸ் சரம்தின் தட்டம் வதற்நரர். 

 2017-இல் றகத்ஷச் ஶசர்ந் ிஸ்ரன் ஆணந்த் இந் தட்டத்ஷ வன்நரர் 

 உனக ரதிட் வசஸ் சரம்திணரண இண்டரது இந்றர் ஶகரஶணபே யம்தி ஆரர் 

 ஶகரஶணபே யம்தி 2002ஆம் ஆண்டு கறரண்ட்ரஸ்டர் ஆணரர் ற்றும் 2007ஆம் ஆண்டு 

தத்வ ிபேது வதற்றுள்பணர். 

 துப்தரக்கறச் சுடுல் ஶதரட்டி: ங்கம் வன்நரர் ஸ்ரி திரப் சறங் ஶரரோ் 
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 கரரஷ்டி ரறனம், றபெ தன்ஶல் கரில் ஷடவதற்ந ஆரோ்.ஆரோ்.னக்ஷர ஶகரப்ஷத 

ரோ் ஷஃதிள் துப்தரக்கறச் சுடுல் ஶதரட்டிில் 10 ீட்டரோ் சலணிரோ் திரிில் 18 து 

இஷபஞரா் ஸ்ரி திரப் சறங் ஶரரோ் ங்கம் வன்நரர்.  

 ஏய்ஷ அநறித்ரர் ஆமற., ீரோ் தீட்டரோ் சறடில் 

 
 ஆஸ்றஶனற கறரிக்வகட் அிின் சலணிரா் ஶகப்தந்து சீ்சரபரோ் தீட்டரோ் சறடில்) 35) 

சரோ்ஶச கறரிக்வகட்டினறபேந்து ஏய்வு வதறுரக 29-12-2019 அன்று அநறித்ரர். 

 இந் ஆண்டு இங்கறனரந்றல் ஷடவதற்ந னரற்றுச் சறநப்புறக்க ஆஸ் வரடரில் 

பக்கறப் தங்கரற்நறணரர் தடீ்டரா் சறடில். 

 இதுஷ 67 வடஸ்ட் ஆட்டங்கபில் ிஷபரடிபள்ப இரா், 221 ிக்வகட்டுகஷபக் 

ஷகப்தற்நறபள்பரர். 

 கபிர் வடன்ணிசறல் கடந் 10 ஆண்டுகபின் ஷனசறநந் ீரங்கஷணரக 

அவரிக்கரின் வசரீணர ில்னறம்ஸ் ஶர்வு வசய்ப்தட்டுள்பரர். 

 இந் 10 ஆண்டுகபில் அர் 12 கறரண்ட் ஸ்னரம் தட்டங்கஷப வன்றுள்பதுடன், 

டபுள்படி எற்ஷநர் ரிஷசில் ம்தர் 1 ீரங்கஷணரக வரடர்ந்து பன்நஷ 

ஆண்டுகலக்கு ஆறக்கம் வசலுத்றபள்பது குநறப்திடத்க்கது. 
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 இஷ கவுிக்கும் ஷகில் அஶசரசறஶட்டட் திவஸ் சரர்தில் வசரீணரவுக்கு சறநப்பு 

ிபேது ங்கப்தட உள்பது. 

 2022 தரோ்றங்யரம் கரன்வல்த் ஶதரட்டிில் தங்ஶகற்க இந்றர படிவு 

 துப்தரக்கற சுடுல் ிஷபரட்டு ீக்கப்தட்ட றஷனில் பேம் 2022 தரா்றங்யரம் 

கரன்வல்த் ஶதரட்டிில் தங்ஶகற்கப் ஶதரறல்ஷன ண ிடுத்றபேந் றட்டஷன 

இந்ற எனறம்திக் சங்கம் றபேம்தப் வதற்றுள்பது .அப்ஶதரட்டிில் தங்ஶகற்கப் 

ஶதரரகவும், 2026 அல்னது 2030 கரன்வல்த் ஶதரட்டிஷ டத் ிண்ப்திக்கப் 

ஶதரரகவும் அநறித்துள்பது. 

Kf;fpa ehl;fs; 
 இந்ற கடற்தஷட றணம்: 4 டிசம்தர் 

 டிசம்தர் 4 ஆம் ஶற இந்றரில் கடற்தஷட றணம் வகரண்டரடப்தடுகறநது 

 1971 இல் தரகறஸ்ரனுடணரண ஶதரரின் ஶதரது கடல்சரர் தஷடின் தங்கறற்கு ரிரஷ 

றறத்ரக இந் ரள் வகரண்டரடப்தட்டது, இந்ற ஶதரர்க்கப்தல்கள் கரச்சற 

துஷநபகத்ஷ ரக்கற ஶற்கு கடற்கஷில் தரகறஸ்ரன் டடிக்ஷககஷப 

வற்நறகரக கரப்தடுத்றண. 

 சர்ஶச ஊல் றர்ப்பு ரள் 2019 

 
 எவ்வரபே ஆண்டும் டிசம்தர் 9 உனகம் பழுதும் சர்ஶச ஊல் டுப்பு றணரக 

வகரண்டரடப்தடுகறநது. ஊலுக்கு றரக ிறப்புர்ஷ தப்புஶ இன் ஶரக்கம். 

சபகம் ற்றும் ரட்டின் பர்ச்சறில் ஊல் எபே வதரி ஷடரகும். 31 அக்ஶடரதர் 

2003 அன்று .ர. ஊலுக்கு றரண ரரட்டில் இந் ரீ்ரணம்  
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றஷநஶற்நப்தட்டது. அப்ஶதரறபேந்து, சர்ஶச ஊல் றர்ப்பு றணம் எவ்வரபே 

ஆண்டும் டிசம்தர் 9 அன்று வகரண்டரடப்தடுகறநது. 

 ணி உரிஷ றணம்: டிசம்தர் 10 

 
 எவ்வரபே ஆண்டும் டிசம்தர் 10 அன்று ணி உரிஷ றணம் அனுசரிக்கப்தடுகறநது. 

பணி உரிஷகலக்கரண உனகபரி திகடணம் க்கற ரடுகள் சஷதரல் 

ற்றுக்வகரள்பப்தட்ட டிசம்தர் 10, 1948 அன்று இந் ரள் ஷடபஷநக்கு ந்து. 

 இந் ரள் உனகம் பலதும் எவ்வரபே ஆண்டும் அனுசரிக்கப்தடுகறநது. வணணில் இது 

ம் அஷணபேக்கும் அறகரம் அபிக்கறநது. 

 இந் ஆண்டு இது ணி உரிஷகலக்கரண உனகபரி திகடணத்றன் 71 து 

ஆண்டுிரரகும் .‚ணி உரிஷகலக்கரக றற்கவும்‛ (‚Stand Up For Human Rights‛) 

ன்ந கபேப்வதரபேலடன், ரற்நத்றன் ஆக்கபூர்ரண பகர்கபரக இஷபஞர்கபின் 

றநஷணக் வகரண்டரடுது, அர்கபின் குல்கஷபப் வதபேக்குது ற்றும் உரிஷகஷப 

ஶம்தடுத்துல் ற்றும் தரதுகரப்தில் உனகபரி தரர்ஷரபர்கபின் தந் 

அபினரண ஈடுதரடு ஆகறற்ஷந ஶரக்கரகக் வகரண்டுள்பது. 

 சர்ஶச ஷன றணம் எவ்வரபே ஆண்டும் உனகபில் டிசம்தர் 11 அன்று 

டத்ப்தடுகறநது. 
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 ஷனகஷபப் தரதுகரக்கவும், ஷனப்திஶசங்கபில் ரலம் க்கபின் 

ரழ்க்ஷகத்த்ஷ ஶம்தடுத்வும், ஷனின் சுற்றுச்சூஷன தரதுகரக்கவும், 2022 ஆம் 

ஆண்டு ஷனகபின் கூட்டரபி ன்கறந அஷப்பு இத்றணத்ஷ உபேரக்கறது. 

 இவ்ஷப்தின் பற்சறரல் 2002 ஆம் ஆண்டு அகறன உனக ஷனகள் ஆண்டு ன்று 

.ர. சஷத அநறித்து. அந் ஆண்ஷட வரடர்ந்து 2003 ஆம் ஆண்டு பணஸ்ஶகர, 

டிசம்தர் 11 ஆம் ஶறஷ சர்ஶச ஷனகள் றணரக அநறித்து. அன்று பல், 

டிசம்தர் 11 சர்ஶச ஷனகள் றணரக கஷடப்திடிக்கப்தட்டு பேகறநது. 

 ிெய் றரஸ் – டிசம்தர் 16 

 கரம் : கடந் 1971 ஆம் ஆண்டு தரகறஸ்ரனுடன் றகழ்ந் ஶதரரில் இந்றர வற்நற 

வதற்ந றணரகும். 

 இந் வற்நறின் பனம் கறக்கு தரகறஸ்ரன் ங்கஶசம் னும் ணி ரடரக 

உபேரணது. 

 இந்றர ஶகட் தகுறில் உள்ப அர் ஜரன் ஶஜரறில் பப்தஷடகபின் பதறகலடன் 

த்ற தரதுகரப்பு துஷந அஷச்சர் அஞ்சனற வசலுத்துரர். 

 இந் ஶதரர் ங்கஶச ிடுஷனப் ஶதரர் ன்நஷக்கப்தடுகறநது. 

 டிசம்தர் – 17 ஶசற எய்வூறர் றணம் 

 
 கரம் – 1982-ஆம் ஆண்டு டிசம்தர் 17-ஆம் ஶற இந்ற உச்சீறன்நம் எய்வூறம் 

குநறத் னரற்று சறநப்பு றக்க ீர்ப்திஷண றஷணவு கூறும் ஷகில் 

அனுசரிக்கப்தடுகறநது. 

 இந்ற அசு ஶசற எய்வூற றட்டத்ஷ 2009-ம் ஆண்டு ஷடபஷநக்கு வகரண்டு 

ந்து. 
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 டிசம்தர் 20 – சர்ஶச ணி எபேஷப்தரடு றணம். 

 ஶரக்கம் : பபேம் ரடுகபில் றுஷஷ எறப்தது, ஶற்றுஷில் எற்றுஷ 

கரண்தது, ணி எபேஷப்தரடு குநறத் ிறப்புர்ஷ ற்தடுத்துது ஆகும். 

 .ர சஷத கடந் 2002-ம் ஆண்டு டிசம்தர் 20-ம் ஶற பன் பஷநரக சர்ஶச ணி 

எபேஷப்தரடு றணத்ஷ கஷடதிடித்து. 

 ஶசற கி றணம் – டிசம்தர் 22 

 கரம் : கி ஶஷ சலணிரசணின் திநந் றணரண டிசம்தர் 22-ஷ த்ற அசு 

ஶசற கி றணரக கஷடதிடிக்கறநது. 

 இர் 1887-ம் ஆண்டு டிசம்தர் 22-ம் ஶற திநந்ரர். 

 டுண் அசு 1962-ம் ஆண்டு சறநப்பு அஞ்சல் ஷனஷ வபிிட்டு ரரனுஜத்ஷ 

வகௌித்து. 

 கி ஶஷ ரரனுஜம் ‚வதர்வணௌனறஸ் ண்கள்‛ னும் ஷனப்தில் கட்டுஷஷ 

லறபள்பரர். 

 கி ஶஷ ரரனுெத்றற்கு இங்கறனரந்து தல்கஷனககம் 1918-ம் ஆண்டு 

ப்.ஆர்.ஸ் தட்டம் ங்கற வகௌித்து. 

 ஶசற ிசரிகள் றணம் – டிசம்தர் 23 

 கரம் : ‚ிசரிகலக்கரக தன ஶதரரட்டங்கஷப பன்வணடுத் இந்ற பன்ணரள் 

திர் சண்சறங் திநந் றணம் ஶசற ிசரிகள் றணரக வகரண்டரடப்தடுகறநது. 

 2011 க்கள் வரஷக கக்வகடுப்தின்தடி இந்றரில்5 சீ க்கள் ிசரம் சரர்ந் 

வரறனறல் ஈடுதடுகறன்நணர். 

 


