
Venue : No, 172, Tirugnanamsambandar Street, Tirumangalam,  
Anna Nagar (W), Chennai 40. 

Venue : No. 93, 2nd Floor, VOC Ground Opp, Zenith Opticals Upstairs,  
Palayamkottai-627002 

Ph. 9952521550/044-48601550

குருப்-4 நடப்பு நிகழ்வுகள் 
ஜனவரி - ஆக்ஸ்ட் 12 



கடமைமைச் செய் வருவது வரட்டும் 
தேர்வர்கதே குருப் 4 தேரவுக்கு இன்னும் மி்கக்குறைநே நாட்கதே உளேன எனத்வ ஐயாச்ாமி 
அ்காதேமி நடப்பு நி்கழ்வு தோகுப்புடன் உங்கறே ்நதிக்கிைது. த�ாது அறிவுப் �ாடப்�குதிறய 
த�ாருதே்வறை நடப்பு நி்கழ்வு்கள பிைோனமா்க இடம் த�றுகிைது தமலும் இநே தோகுப்�ான 
மி்கக்குறைநே தநைததில் �டிப்�ேற்கு ஏது்வா்க சிைப்�ா்க தோகுக்்கப்�டடிருக்கிைது.

100 ஆண்டு்களுக்குமுன் மூன்று �யனி்கள ேரம்ாலாவில் ஓர இைவில் ஒன்ைா்க இருநேனர.  அஙத்க 
ஒதை ஒரு அடுப்பு , குறை்வான எரித�ாருள மற்றும் ்றமப்�ேற்கு ஒதை ஒரு �ாததிைம் மடடுதம 
ஒருநேது. அறன்வரும் மிகுநே �சிதயாடு இருநேனர எனத்வ அ்வர்கள இறனநது ்றமப்�ேற்கு 
முடித்வடுதேனர. அ்வர்கள ேண்ணீறை �ாததிைததில் த்காதிக்்க ற்வதேனர தமலும் ஒவத்வாரு்வரும் 
உளேஙற்க அேவு அரிசிறய த�ாட முடித்வடுதேனர.

விறைவில் நீைானது த்காதிக்்கது்வஙகியது. முேல் �யனி எழுநது அ்வைது �ஙகிறன �ாததிைததில் 
த�ாட இருநோர. இருள அடரததியா்க இருநேது அ்வைால் எறேயும் தேளி்வா்க �ாரக்்க இயலவில்றல 
எப்�டிதயா அ்வைது ற�யில் ற்கற்வதது அேறன திைநது விடடார. திடிதைன அ்வருக்கு ஓர என்னம் 
உதிதேது, இருடடின் ்ாே்கமா்க �யன்�டுததி ்மாளிக்்கலாம். தமலும் அடுதே இரு �யனி்களும் 
அ்வர்கள ற�யில் இருநது அரிசி எடுததுப் த�ாடு்வார்கள நான் ஏன் த�ாட த்வண்டும் ? எனத்வ அ்வர 
ற�யில் இருநது அரிசிறய எடுதது த�ாடு்வது த�ால் நடிதது அரிசிறயப் த�ாடாமதலதய அ்வைது 
இடததிற்கு திரும்�ச த்ன்ைார.

த்வடிக்ற்கயா்க முேல் �யனி த்யேறேப் த�ாலத்வ மற்ை இரு்வரும் அரிசி த�ாடு்வறேப் த�ால 
நடிததுவிடடு திரும்� அ்வர்கள இடததிற்கு த்ன்ைார்கள

சிறிது தநைததிற்கு பிைகு மூடிறய திைநது �ாரக்ற்கயில் �ாததிைததில் சுடு ேண்ணீர மடடுதம இருநேது 
அரிசி இல்லத்வ இல்றல.மூ்வரும் ஒரு்வருக்த்காரு்வர �ாரததுக்த்காண்டு �சியுடன் தூஙகினர, ஒரு்வறை 
ஓரு்வர ்பிததுக்த்காண்டனர 

அறேப்த�ாலத்வ நம்முடனும் சில �யனி்கள த்ரநது �யனிப்�ார்கள. நம்முடன் இருப்�ார்கள, எநே ஒரு 
தநைதறேயும் முயற்சிறயம் த்காடுக்்காமல் முடிவு்கறே எதிர�ாரப்�ார்கள. எச்ரிக்ற்கயா்க இருங்கள.

வாழ்த்த்துககளுடன் 
ஐைாச்ொமி முருகன்
ஐைாச்ொமி அகாடமி 

Any suggestion/feedback write to m.iyachamy@gmail.com



25% Discount for Old Students in Fee

TNPSC Group-I 2019-2020

Classes/Test Batch

Starting  September 15th

Direct/Online/Postal Batches English/Tamil Medium

30 Tests

Fee

24 Sectional Tests   4 Full Syllabus 
Test 4 model Tests

Class Room Progaram 

45, 000

Online

30, 000

Postal 

22, 500
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ADMISSION 

OPEN 

CLASSE
S ST

ARTS FROM,  SE
PTEMBER 3rd

 WEEK

ONLY 30 ADMISSI
ON 

ONLINE/OFFLINE 

QUALIFICATION : E
NGINEERING/SCIENCE  GRADUATES

EXAM PATETRN

PRELIMS+MAINS+PHYSIC
AL TEST+INETERVIEW

FOR ADMISSION : 99
525

215
50

IYACHAMY ACADEMY, 

CHENNAI

GROUP 1 A
 –A

SSISTANT  

CONSERVATOR OF FOREST

Perfect Synthesis of current affairs and convertional  
topics in the Quertion Paper as Per the Last Trends

Appropriate Gaps Between Tests for adoquate Preparation 

Highly comprehensive test focusing on intensive answer  
writing Practice

Video Discusstion of Question papers after every time bound detaild 
evaluation and feedback.

Dedicated mentorship  for individual attention 

50 member will be admistted in each section
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CCSE 4 CURRENT AFFAIRS
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ADMISSION 

OPEN 

CLASSE
S ST

ARTS FROM,  SE
PTEMBER 3rd

 WEEK

ONLY 30 ADMISSI
ON 

ONLINE/OFFLINE 

QUALIFICATION : E
NGINEERING/SCIENCE  GRADUATES

EXAM PATETRN

PRELIMS+MAINS+PHYSIC
AL TEST+INETERVIEW

ப�ொருளடக்கம்
1 முககிை அமைப்புககள் ைற்றும் நிறுவனஙகள் 
2 ெரவதேெ அமைப்புகளின் ேமைவரகள்
3 ெரவதேெ நாடுகளின் ேமைவரகள்
4 முககிை குறியீடுகள் (ெரவதேெம் ைற்றும் இந்திைா) 
5 முககிை ெரவதேெ ைாநாடுகள்
6 ேமிழக அரசின் பலதவறு அமைப்புகளின் ேமைவரகள்

சபாதுத்தேரேல ைற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர விதி 370
9 முககிைப் புைலகள்
10 முககிை வழககுகள்
12 நடப்பு நிகழ்வுகள் ஜனவரி முேல ஆகஸ்ட் 12 வமர
13 முககிை அரசிைைமைப்பு திருத்ேஙகள்
14 முககிை காஙகிரஸ் ைாநாடுகள்
15 ைாநிைஙகள் உருவாககம்
16 தேசிை சின்னம் சோடரபான ேகவலகள்
17 முககிை திட்டஙகள் இந்திைா ைற்றும் ேமிழ்நாடு
19 ஐந்ோண்டு திட்டஙகள் ஒரு பாரமவ

IYACHAMY ACADEMY, TIRUNEVELI 
ADMISSION OPENS 

GROUP 1 & 2 PRELIMS and GROUP 2 MAINS   Classes Start from Spetember 15

Features

� Classes in Tamil & English � Study Material in Tamil & English � Proper Guidence

Contact 7338834555  
No. 93, 2nd Floor, VOC Ground Opp, Zenith Opticals Upstairs, 

Palayamkottai-627002
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முககிை அமைப்புககள் ைற்றும் நிறுவனஙகள் 

அமைப்பு/நிறுவனங்கள் தலைலை
குடியரசு தமைவர் ராம்ாத் க்காவிந்த் (14வது குடியரசுத்தமைவர்) (15வது கதர்தல்), 
பிரதைர் 17வது ைக்களமவ (16வது பிரதைர்)
துமனககுடியரசுத் தமைவர் வவஙம்கயா ்ாயுடு (13வது துமைககுடியரசுத்தமைவர்) பதவி வழிகய ராஜய 

சபா தமைவர்
எதிர்க்கட்சி தமைவர் ைக்களமவயில் யாரும இல்மை ஏவனன்ால் எந்த ்கட்சிககும 10 % வாககு்கள் 

கிமைக்கவில்மை.

ஆதிர் ரஞசன சவுத்ரி (்காஙகிரஸ் ்கட்சியின ைக்கமளமவத் தமைவர், 
எதிர்க்கட்சி தமைவர் அல்ை)

ைாநிைங்களமவ எதிர்க்கட்சி தமைவர்-குைாம ்பி ஆசாத்
ைக்கமளமவ சபா்ாய்கர் 

 (17வது ைக்களமவ) 

ஓம பிர்ைா/தற்காலி்க சபா்ாய்கர் வீகரந்திர குைார் (முதல் ைக்களமவ தமைவர் 
(ஜி.வி ைாவைங்கார்) (முதல் வபண் சபா ்ாய்கர் (மீராகுைார்)

ைாநிைங்களமவ துமைத் தமைவர் ஹரிவனஷ் ்ாராயண் சிங 
்கைககு தணிகம்க அலுவைர் ராஜிவ வைஹ்ரிஷி, சரத்து 148, முககிய அலுவ்கம. வபாதுப்பைத்தின 

பாது்காவைன, அமகபத்்கார் வசானனது
கதர்தல் ஆமையம தமைமைத் கதர்தல் ஆமையர் சுனில் அகராரா-23 வது ஆமையர் . துமை 

ஆமையர்்கள் சுசுல் சந்திரா ைறறும அகசாக ைாவசா. 1993 முதல் பை 
உறுப்பினர் அமைப்பு. 

ஊழல் ்கண்்காணிப்பு ஆமையம ஊழல் ்கண்்காணிப்பு ஆமையர்  சரத் குைார் இமைக்காை தமைவர்/மூனறு 
உறுப்பினர்்கமளக வ்காண்ை அமைப்பு/சந்தானம ்கமிட்டி பரிந்துமர.1964 ஆம 
ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட்து/2003 சட்ைமும் அஙகீ்காரம .

கைாகபால் முனனாள் நீதிபதி பினாகி சந்திரக்காஸ் இதன முதல் தமைவரா்க 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார், ஒரு தமைவர் ைறறும 8 உறுப்பினர்்கமளக வ்காண்ை 
அமைப்பு.

கதர்ந்வதடுககும குழு: பிரதைர், எதிர்க்கட்சி தமைவர் ைக்களமவ, உசச 
நீதிைன் தமைமை நீதிபதி, பு்கழவபற் நீதித்தும் ஆர்வைர். நீதித்தும் 
ஆர்வைமர முதல் மூனறு கபரும கதர்ந்வதடுப்பர்

ைத்திய த்கவல் ஆமையம தைமைத் த்கவல் ஆமையர் : சுதிர் பர்்கவா 

கதர்ந்வதடுககும குழு: பிரதைர், ைக்களமவ எதிர்க்கட்ட்சித் தமைவர், சட்ைத்தும் 
அமைசசர் 

யு.பி, எஸ்.சி அரவிந்த் சககசனா ததமைவரா்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். குடியரசுத் தமைவரால் 
நியைனம வசயயப்படுவார்.

உசச நீதிைன் தமைமை  நீதிபதி 46 ரஞசன க்கா்காய (அககைாபர் 3 முதல்)

45 தீபக மிஸ்ரா

44 வெ்கதீஷ் சிங வ்க்கர்  
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தமைமை வழக்கறிஞர் க்க.க்க கவணுக்காபால் 15வது, அரசியமைமைப்பு விதி 76 தமைமை 
வழக்கறிஞர் பறறி கூறுகி்து.

வசாலிசிட்ைர் வெனரல் துஷார் கைத்தா
கதசிய குழந்மத்கள் பாது்காப்பு 
ஆமையம 

ஸ்ருதி ்மரன க்கக்கர் .2005 ஆம ஆண்டு சட்ைத்தின படி 2007 ஆம ஆண்டு 
அமைக்கப்பட்ட்து.

கதசிய ைனித உரிமை்கள் ஆமையம 7 வது தமைவரா்க முனனாள் உசச நீதிைன் நீதிபதி எச.எல் தத்து 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்

1993 ஆம ஆண்டு இவவாமையம அமைக்கப்பட்ைது .

ரங்கனாத் மிஸ்ரா இவவாமையத்தின முதல் தமைவர் ஆவார்.

25வது ஆண்டு விழா அககைாபர் 12 அனறு வ்காண்ைாைப்பட்ைது.
சிறுபானமையினர் ்ை ஆமையம மசயத் ்காகயாருள் ஹாசன ரிஸ்வி. 1978 ஆம ஆண்டு அமைக்கப்பட்ைது . 

1992 ஆம ஆண்டு சட்ை அந்தஸ்து
பிறபட்கைார்  ்ை ஆமையம  ப்கவான ைால் ஸ்னானி  (முதல் தமைவர்)

அரசியைமைப்புச சட்ைவிதி 340 இவவாமையம பறறிக குறிப்பிடுகி்து. 
இவவாமையத்திறகு அரசியைமைப்பு அந்தஸ்து வ்காடுக்க ைத்திய அரசு 
123வது அரசியைமைப்பு சட்ைத் திருத்த ைகசாதா. 102 வது அரசியைமைப்புச 
சட்ைதிருத்தம 

தாழத்தப்பட்கைார் ஆமையம SC ராம சங்கர் ்கத்தாரியா

அரசியமைமைப்புச சட்ைவிதி 338ன படி அமைக்கப்பட்ைது
பழஙகுடியினர் ஆமையம  ST ்ந்தகுைார் சாய

அரசியமைமைப்புச சட்ைவிதி 338-அ வின படி அமைக்கப்பட்ைது
கதசிய ை்களிர் ஆமையம கர்கா சர்ைா 

இவவாமையம 1992 ஆம ஆண்டு அமைக்கபட்ைது
அமைசசரமவச வசயைாளர் பிரதிப் குைார் சின்கா 
கதசியப் பாது்காப்பு ஆகைாச்கர் அஜித் கதாவல்
வவளியு்வுத்தும் வசயைாளர் விெய க்கா்ககை
வசபி அமைப்பின தமைவர் அெய தியாகி. வசபி அமைப்பு 1988 ஆம ஆண்டு அமைக்கப்பட்டு 1992ல் 

சட்ைபூர்வ அந்தஸ்து வப்ப்பட்ைது.
சி.பி, ஐ. ரிசி குைார் சுகைா

 (்ாக்கஸ்வர ராவ  இமைக்காைத் தமைவரா்க வசயல்பட்ைார்)

சி.பி, ஐ. 1963 ஆம ஆண்டு அமைக்கப்பட்ைது.
 நிதி ஆகயாக துமை தமைவர் ைாகைர் ராஜிவ குைார்
 நிதி ஆகயாக  முதனமை வசயல் 
அலுவைர்.

அமிதாப் ்காந்த்

கபாட்டி்கள் ஆமையம அகசாக குைார் குப்தா
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வபாதுக்கைககு குழு தமைவர் ஆதிர் ரஞசன சவுத்ரி 

 (வைாத்தம, 21 உறுப்பினர்்கள், 15 கபர் ைக்களமவ+7 ராஜய சபா)
7வது ஊதிய ஆமையம அகசாக குைார் ைாத்தூர்
15வது  நிதிக குழு என.க்க சிங (அரசியைமைப்பு சரத்து 280) இதன பரிந்துமர ்காைம (ஏப்ரல் 

2020 முதல் ைார்ச 2025) 
குடியரசு தின சி்ப்பு அமழப்பாளார் 2019-சிரில் ராமகபாசா
ஜி எஸ் டி ்கவுனசில்  நிர்ைைா சீதாராைன (அரசியைமைப்பு விதி 279அ வின படி அமைக்கப்பட்ைது)

இந்த ஆண்டு இமைக்காை பட்வெட்மை தாக்கல் வசயத அமைசசர் பியூஸ் 
க்காயல் 
முழு பட்வெட் தாக்கல் வசயதவர்-நிர்ைைா சீதா ராைன

இஸ்கரா ைாகைர் சிவன (தமிழ்ாட்மைச சார்ந்தவர்)

ெரவதேெ அமைப்புகளின் ேமைவரகள்

ஐககிய  ்ாடு்கள் சமப அந்கதானிகயா குத்கதரஸ், கபார்சசு்கமைச சார்ந்தவர்
ஐககிய ்ாடுள் வபாது அமவயின 
தமைவர்

ைரியா வபர்னாண்கைா எஸ்பிகனாசா ்கார்வசஸ்

உை்க வஙகி ைாவிட் ஆர் ைால்பாஸ், தமைமைய்கம, வாசிஙைன, 1944 
சர்வகதச நிதியம கிறிஸ்டினா ை்காகை, தைமைய்கம, வாஷிஙைன, 1945

கீதா க்காபினாத் தமைமைப் வபாருளாதார ஆகைாச்கர் 
UNESCO ஆத்கர அசாகை, தமைமைய்கம: பாரிஸ், பிரானஸ், 1945

உை்க சு்காதார அமைப்பு WHO டி ைார்வ்கட் ொன, தமைமைய்கம: வெனிவா, ஸ்வீட்சர்ைாந்து, 1948

சர்வகதச நீதிைன்ம கரானனி ஆப்ரஹாம, தறகபாது இந்தியாமவசசார்ந்த தல்வீர் பந்தாரி என் 
நீதிபதியும இருககி்ார். இரண்ைாவது மும்யா்க கதர்ந்வதடுக்கப்பட்டிருககி்ார், 
்வமபர்

பனனாட்டு உைவு ைறறும கவளாண்மை 
அமைப்பு FAO

கொசி கிராசினியா ைா சில்வா, தமைமைய்கம, , கராம ்்கரம, இத்தாலி, 
1945

UNICEF வஹனரிட்ைா எச கபார், தமைமைய்கம, நியூயார்க, 1946

ஐககிய ்ாடு்கள் சமபயின 
அ்கதி்களுக்கான உயர் ஆமையர்

பிலிப்கபா கிராண்டி, 11வது ஆமையர்

ஐககிய ்ாடு்கள் கைமபாட்டு திட்ைம 
UNDP

வஹைன கிளார்க

ஆசிய வளர்சசி வஙகி ைகி்கா ்்காகக்கா, தைமைய்கம: ைணிைா, பிலிப்மபனஸ், 1966

உை்க வர்த்த்க அமைப்பு WTO ராபர்ட் அசுகவைா தமைமைய்கம: வெனிவா, ஸ்வீட்சர்ைாந்து, ெனவரி, 1, 
1995

சர்வகதச வதாழிைாளர் அமைப்பு ம்க மரைர், தமைமைய்கம: வெனிவா, ஸ்வீட்சர்ைாந்து 
ஐ. ்ா வாணி்க கைமபாட்டு ைா்ாடு 
UNTCAD

முட்சிதாகிட்டூயி தமைமைய்கம: வெனிவா, ஸ்வீட்சர்ைாந்து, 1964

வபாருளாதார கூட்டு்வு கைமபாட்டு 
அமைப்பு OECD

கொஸ் ஏஞசல் குரியா, தமைமைய்கம, பாரிஸ், பிரானஸ், 1961
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சர்வகதச அணுசகதி ்கழ்கம யூகிகய அைகனா, தமைமைய்கம: வியனனா, ஆஸ்திரியா, 1957

வபட்கராலிய ஏறறுைதி ்ாடு்கள் 
கூட்ைமைப்பு OPEC

டிகயசானி அலிசன ைதுகக்க, தமைமைய்கம: வியனனா, ஆஸ்திரியா, 1961

பிரிகஸ் வஙகி க்க.வி ்காைத், தமைமைய்கம, வபயஜிங, சீனா, 2015 ஆம ஆண்டு 
அமைக்கப்பட்ைது

ஆசிய உட்்கட்ைமைப்பு முதலீட்டு வஙகி 

(2015)

தமைவர் கைா ஜிமவ, துமைத் தமைவர் பாண்டியன

சர்வகதச கிரிகவ்கட் ்கவுனசில் சசாங ைகனா்கர்-ைரபு வழித்தமைவர்

ெரவதேெ நாடுகளின் ேமைவரகள்

ஆப்்கானிஸ்தான அதிபர் ஆசிரப் ்கனி, 

்ாைளைன்த்தின வபயர், கஷாரா, 

(தூரந்து எல்மைகக்காடு, இந்தியா, ஆப்்கானிஸ்தான) 
ஆஸ்திகரலியா ஸ்்காட் வைாரிசன, தமை ்்கரம ்கானவபரா
பங்களாகதஷ் பிரதைர்: கசக ஹசீனா, அதிபர் அப்துல் ஹமீது 2018, பாரளைன்ம ொட்டியா 

என அமழக்கப்படுகி்து
பூட்ைான ைனனர் : ஜிகமி வாஙசூக, பிரதைர்: வஷரிங வைாவபக்க
சீனா அதிபர் : ஜீ ஜினபிஙக, தமை ்்கரம ; பிரதைர் லீ, ்ாையம யுவான
பிரானசு இமைானுகவல் கைகரான

 (ரகபல் ஒப்பந்தம வசயதியில் அதி்கம கபசப்படுகி்து)

வெர்ைனி அதிபர்: ஏஞசைா ைார்வ்கல், குடியரசுத்தமைவர்: கொஜிம ்காக, 

ைக்களமவ பண்ைஸ்வைக என அமழக்கப்படுகி்து. தமை்்கரம, வபர்லின.
ஈரான அதிபர் ஹூமசன ரப்பானி, தமை்்கரம, வைஹ்ரான, பாரளைன்ம ைஜலிஸ் 

என அமழக்கப்படுகி்து

 (அவைரிக்காவுைன கைாதல் கபாககு)

இஸ்கரல் பிரதைர் ; வபஞசமின க்தனயாகு, பாரளைன்ம வ்ஸ்ட் என அமழக்கப்படுகி்து, 
குடியரசுத்தமைவர் ரியூவன ரிவலின

இஸ்கரல் ்ாட்டுககுச வசன் முதல் பிரதைர், ்கரந்திர கைாடி
ெப்பான பிரதைர் ஷினகசா அகப, பாரளைன்ம, மையட் என அமழக்கப்படுகி்து 
ைகைசியா ை்காதீர் மு்கைது, கை, 2018 முதல்
ைாைத்தீவு அதிபர் இப்ராஹிம மு்கைது கஷாலி, பாரளைன்ம ைஜலீஸ் எனறு 

அமழக்கப்படுகி்து.

ைாைத்தீவின உயரிய விருதான நிசான இஸ்்ூதின விருது பிரதைர் ்கரந்திர 
கைாடிககு இந்த ்ாடு சமீபத்தில் வழஙகியது

வைாரிசீயஸ் தமைன்கர்: கபார்ட் லூயிஸ், முதல் வபண் குடியரசுத்தமைவர், அமினா ்கரீப், 
பிரதைர், ப்ராவிந்த்
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மியானைர் மியானைரின புதிய அதிபர் வின மிண்ட், புதிய அரசியைமைப்பின படி 
கதர்ந்வதடுக்கப்பட்ைவர்:  (கராஹிஙகியா அடிக்கடி வசயதி்களில்)

க்பாளம குடியரசுத்மைவர் : வித்யா கதவி பண்ைாரி, 41 வது பிரதைர் க்க பி ஒலி 

(க்பாள கதசிய ்கமயூனிஸ்ட்), பாரளைன்ம ராஷ்ட்ரிய பஞசாயத்து என 
அமழக்கப்படுகிறது

 ம்ஜீரியா அதிபர்: மு்கமைது புஹாரி, இந்்ாட்டில் கபாக்கா கஹாரம என் தீவிரவாத 
அமைப்பின வபயர் அடிக்கடி வசயதி்களில் வருகி்து

வை வ்காரியா கிம ொங உன, தமை ்்கர். பிகயாஙயாஙகி
வதனவ்காரியா பிரதைர் மூன வெ யின, தமை ்்கர்; சிகயால்.
பாகிஸ்தான குடியரசுத்தமைவர் : ஆரிப் அல்வி, அதிபர் இமரான ்காண் (வதகரிக இன 

சாகிப் ்கட்சி) 
பிலிப்மபனஸ் கராட்ரி்கா தட்வைர்டி, தமை ்்கரம :ைணிைா
வதன ஆப்ரிக்கா சிரில் ராமகபாசா (2018 ஆம ஆண்டு ப்ரிகஸ் கொ்கனஸ்வபர்ககில் ் மைவபற்து) 
வதறகு சூைான சல்வா கிர் ையார்டிட், ஐ, ் ாவில் ்கமைசியா்கச கசர்ந்த 193 வது உறுப்பு ் ாடு
சிரியா அதிபர் : பசீர் அல் அசாத், ைைாஸ்்கஸ்
தாயைாந்து பிரதைர் : ப்ரயூத் சசான ஒசசா
துருககி பிரதமர்: வரவ்கப் ையாப் எர்கைாவென

தமை ்்கரம அஙக்காரா
ஜிமபாகவ அதிபர்:கைார்்கன ஸ்வானகிரி

பிரதைர்:எைர்சன ்ங்காகவா 
இந்கதாகனசியா அதிபர்-கொக்கா விதாகதா

தமை ்்கரம; ெ்கார்த்தா

முககிை குறியீடுகள் 

எளிமையா்க வதாழில் வதாைஙகுதல் 
குறியீடு (2018 ்வமபர்ன படி) 

உை்கவஙகி வவளியிடுகி்து

இந்தியா 77வது இைத்தில் உள்ளது

பாலின கவறுபாட்டுககுறியீடு 108 வது இைம
உை்க பட்டினிக குறியீடு இந்தியா 103வது இைம வைாத்தம 119 ்ாடு்கள்
ைனித முதலீட்டுக குறியீடு (ைானவசட்)  195 ்ாடு்களில் 158வது இைம
Human development index (UNDP)

ைனித வள கைமபாட்டுக குறியீடு

 (ஐககிய ்ாடு்கள் கைமபாட்டு திட்ைம) 

130வது இைம

இந்தியாவின ைனித வள கைமபாட்டு ைதிப்பு  0.640 

 முதல் மூனறு ்ாடு்கள்  ்ார்கவ (0.949), ஆஸ்திகரலியா (0.939) ைறறும 
சுவிட்சர்ைாந்து  (0.939)
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உை்க புத்தாக்க குறியீடு 2019 57வது இைம (WIPO) வவளியிடுகி்து
உை்க பத்திரிகம்க சுதந்திரக குறியீடு 
2018

140

உை்க கபாட்டிக குறியீடு 2018 58வது இைம
உை்க அமைதிககுறியீடு 2019 இந்தியா 141வது இைம
உை்க ைகிழசசிக குறியீடு 2019 இந்தியா 140வது  (Published by UN Sustainable Development Solutions 

Network.)

ஊழல் குறியீடு இந்தியா 78வது இைம
நிமையான கைமபாட்டுக குறியீடு 2018 இந்தியா 112 (Published by Sustainable Development Solutions 

Network) 

தூயமையான ்்கரங்கள் குறிப்வபடுப்பு 
2019

இந்கதார் (1), ைத்தியப்பிரகதசம. 

Commonwealth innovation index

்காைனவவல்த் புத்தாக்க குறியீடு 

10வது இைம 

கதசிய ்கல்வி நிறுவனங்கள் ைதிப்பீடு முதலிைம : ஐ ஐ டி வசனமன
சுறறுசசூழல் வசயல்பாட்டுக குறியீடு 
2018 

177

உை்க ென்ாய்கக குறியீடு 41

சட்ைத்தின ஆட்சிக குறியீடு 2017-
2018

68

ஒருஙகிமனந்த நீர் கைைாண்மைக 
குறியீடு

 குெராத் முதலிைம ( நிதி ஆகயாக வவளியிடுகி்து)

கதசிய கபரிைர் அபாயக குறியீடு ை்காராஷ்ட்ரா அதி்க அளவில் தாக்கத்திறகுள்ளா்கைாம 
வபாது நிர்வா்க குறியீடு 2018 க்கரளா முதலிைம, தமிழ்ாடு இரண்ைாம இைம
ைானிை உள்ளார்ந்த முதலீட்டுக 
குறியீடு

வைல்லி முதலிைம, தமிழ்ாடு, இரண்ைாம இைம

E-Government Development 

Index/மினனாளும்க கைமபாட்டுக 
குறியீடு

96 

எளிமையா்க வாழும ் ்கரங்கள் குறியீடு ஆந்திரம முதலிைம (ைத்திய ்்கர்ர்பு் அமைசச்கத்தால் வவளியிைப்படுகி்து)
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முககிை ெரவதேெ ைாநாடுகள்

அணி கசரா ைா்ாடு, 1961 17வது ைா்ாடு, 2016, வவனிசூைாகவ, 

18 வது ைா்ாடு 2019 ல் ்மைவப் உள்ள அவசர்மபொன 
ஆசியான, 1967 2019, 34வது தாயைாந்து
பிமஸ்வைக, 1997 2018, க்பாளத்தில் ்மைவப் உள்ளது (4வது ைா்ாடு)

பிரிகஸ் 2019, பிகரசில் தமை ்்கர், பிகரசிலியா

2018, கொ்கனஸ்வபர்க, வதன ஆப்ரிக்கா

2017, சீனா
ஜி 20 ைா்ாடு 2019, ஓசா்கா, ெப்பான
ஜீ 7 ைா்ாடு 2019 பியாரிட்ஸ், பிராண்ஸ்

2018, 44வது ்கனைா

2017,  43வது தாரமினா, இத்தாலி
சார்க ைா்ாடு 19வது சார்க ைா்ாடு 2016, இஸ்ைைாபாத், பாகிஸ்தான (்மை வப்வில்மை 

எனபது குறிப்பிைத்தக்கது)

ஐககிய ்ாடு்களின பருவ நிமை 
ைாற்த்திற்கான ைா ்ாடு

2019, 25 சாண்டிக்கா, சிலி (டிசமபர் 2019)

2018, 24வது ைானாடு ்கவதாவிஸ் ்ாட்டில் ்மைவபற்து

2017, கபான, வெர்ைனி
உை்க வர்த்த்க நிறுவனத்தின, 
அமைசசரமவ ைா்ாடு

11வது ைா்ாடு, பிவயானஸ் ஆர்ஸ், அர்வெண்டினா

10வது ைா்ாடு, ம்கராபி, வ்கனயா, 2015

164 வது கசர்ந்த ்கமைசி ்ாடு ஆப்்கானிஸ்தான, ஜீமை 29, 2016

ஷாங்காய கூட்டு்வு அமைப்பு 2019-கிர்கிஸ்தான தமை்்கர், பிகஷக (ஜீன)

22வது கதசிய மினனாளும்க 
ைா்ாடு

ஷில்ைாங, ஷில்ைாங பிர்கைனம – மின ஆளும்க 

106வது இந்திய அறிவியல் 
ைா்ாடு

ைவலி பல்்கமைக்கழ்கம, ெைந்தர், பஞசாப்

17வது உை்க சைஸ்கிருத ைா்ாடு வான கூவர், ்கனைா
உை்க ைாறறுத்தி்னாளி்கள் 
ைானாடு

ைண்ைன

24வது உை்க தத்துவ ைானாடு வபயஜிங, சீனா

ேமிழக அரசின் பலதவறு அமைப்புகளின் ேமைவரகள்

முதைமைசசர் க்க.எைப்பாடி பழனிசசாமி 

 (சுதந்திரத்திறகு பிந்மதய 13வது முதமைமைசசர்)

1921லிருந்து பார்ககுமகபாது 29வது 
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ஆளு்ர் பனவாரி ைால் புகராகித்
சட்ைப்கபரமவத் தமைவர் ப.தனபால் 
சட்ைப்கபரமவ துமனத்தமைவர் வபாள்ளாசசி வெயராைன
சட்ைப்கபரமவ எதிர்க்கட்சி தமைவர் மு.்க ஸ்ைாலின
தமைமைச வசயைாளர் க்க.சண்மு்கம (46வது)

தமைமை வழக்கறிஞர் விெய ்ாரயைண்
ைாநிை கதர்தல் அதி்காரி சத்யபிரதா சாஹூ
ைாநிை கதர்தல் ஆமையர் ஆர்.பழனிசாமி 
ைாநிை த்கவல் ஆமையம -------
ைாநிை ைனித உரிமை்கள் 
ஆமையம

டி.மீனாகுைாரி 

ைாநிை வபண்்கள் ஆமையம ைாகைர் ்கண்ைகி பாககிய்ாதன
ைாநிை அரசுப்பணியாளர் 
கதர்வாமையம

க்க.அருள்வைாழி 

உயர்நீதிைன் தமைமை நீதிபதி விஜய ்ககைகைஸ் தஹிைாரைணி (வசனமன உயர் நீதிைன்த்தின மூன்ாம வபண் 
தமைமை நீதிபதி)

தமிழ்ாடு ைானிை நு்கர்கவார் 
கும்தீர் ைன்ம 

எஸ். தமிழவாைன

தமிழ்ாட்டின 5வது நிதிககுழு 
தமைவர் (2014)

எஸ்.கிருஷ்ைன

தமிழ்ாடு குழந்மத்கள் பாது்காப்பு 
ஆமையம

எம.பி நிர்ைைா

தமிழ்ாடு கைாக ஆயுகதா பி. கதவதாஸ்
ரியல் எஸ்கைட் ஒழுஙகுமும் 
ஆமையம 

க்க. ஞானகதசி்கன

திருவள்ளுவர் தின விருது்கள் *2019

திருவள்ளுவர் விருது 201 எம ஜி அனவர் பாட்சா
வபரியார் விருது 2019 சி வபானமனயன
அமகபத்்கார் விருது 2018 சி ராைகுரு
கபரறிஞர் அண்ைா விருது எம அயயாக்கனனு
்காைராெர் விருது பை வ்டுைா்ன
ை்கா்கவி பாரதியார் விருது 2018 எம பாரதி சுகுைாரன
பாரதி தாசன விருது ்கவிஞர் தியாகு 
திரு வி ்க விருது க்க ்ககனசன 
கி ஆ கப விஸ்வனாதம விருது சூலூர் ்கமைப்பித்தன
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�தை விருது்கள் 2019

�ொரத ரதனொ

முனனொள் ஜனொதி�தி பிரணொப் மு்கர்ஜிககு �ொரத ரதனொ விருது வழங்கப்�டும் எனறு குடியரசு 
தலைவர் ரொம்்ொத க்கொவிந்த இனறு அறிவிததுள்ளொர். கைலும் சமூ்க ஆர்வைர் ்னொஜி கதஷ்முக, 
பூப�ன ஹசொரி்கொ ஆகிகயொருககும் �ொரத ரதனொ விருது அறிவிக்கப்�ட்டுள்ளது. இது வலர 48 
க�ர்்களுககு வழங்கப்�ட்டுள்ளது

பத்ை விபூென் 

ப�யர் துலை ைொனிைம்
தீென பாய ்ாட்டுபு்க ்கமை சட்டிஷ்்கர்
ஸ்ரீ ஸ்ைாயில் ஒைர் குல்ைா வபாதுச கசமவ திகொப்தி
அனில்குைார் ைனிபாய ்ாயக வர்த்த்கம ை்காராஷ்ட்ரா
ஸ்ரீ பால்வந்த வைாரிஷ்வர் புர்ந்தகர  ்டிப்பு ை்காராஷ்ட்ரா

பத்ை பூென்

்மபி ்ாரயாைன அறிவியல் வதாழில்னுட்பம க்கரளா
குல்தீப் ்ாயர் இதழியல் வைல்லி 

பத்ை ஸ்ரீ 

பங்காரு அடி்களார் ஆனமீ்கம தமிழ்ாடு
சரத் ்கைல் கைபுள் வைனனிஸ் தமிழ்ாடு
்ர்த்தகி ்ட்ராஜ பரதனாட்டியம தமிழ்ாடு
ைதுமர சினனப் பிள்மள சமூ்க கசமவ தமிழ்ாடு
ஆர் வி ரைணி ைருத்துவம தமிழ்ாடு
ஆனந்தன சிவைனி இமச தமிழ்ாடு
ராைசாமி வவங்கைசாமி ைருத்துவம தமிழ்ாடு

க்ொ�ல் �ரிசு 2018

தும் பங்களிப்பு வவன்வர்்கள்
ைருத்துவம புறறுக்ாய சிகிசமசயில் ‘இமயூன 

வசக பாயிண்ட் வதரபி’ (க்ாய 
எதிர்ப்புச சகதி தமை உமைப்பு 
சிகிசமச) என் பாமதத்தி்ப்புக 
்கண்டுபிடிப்மபச வசயததற்கா்க 

அவைரிக்க ைருத்துவ விஞஞானி 
கெமஸ் பி.அல்லிசன, ைறறும 
ெப்பானின ைசூகு கஹாஞகசா
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இயறபியல் கைசர் பிசிகஸ் பிரிவில் பல்கவறு 
புதிய ்கண்டுபிடிப்பு ைறறும ்கண்ைாடி 
இமழயில் (ஆப்டி்கல் டீ்ர்ஸ்) புதிய 
்கண்டுபிடிப்பு்கமளச வசயததற்கா்க

வசயத அவைரிக்க இயறபியைாளர் 
ஆர்தர் ஆஷ்கின, பிரானஸ் ்ாட்டு 
விஞஞானி வெரார்டு கைாகரா, ்கனாைா 
்ாட்டின வபண் விஞஞானி கைானா 
ஸ்டிரிகைானட்

கவதியியல் “வ்ாதியங்களின (Enzymes) 
வ்றிவழிப்படுத்தப்பட்ை பரிைாைம” 
ைறறும க்ாய எதிர்ப்வபாருள் ைறறும 
புரதங்களின உண்ணி்கள் அல்ைது 
விழுஙகி்கள் பறறிய முககிய 
ஆயவுக்கா்க

பிரானசிஸ் வஹச.ஆர்னால்ட், 
அவைரிக்கா, ொர்ஜ பி.ஸ்மித்  
அவைரிக்கா  ைறறும சர் கிரி்கரி 
பி.வினட்ைர்

அமைதி கபாரில் பாலியல் துனபுறுத்தலுககு 
உள்ளாகும வபண்்களுககு எதிரா்க 
குரல் வ்காடுத்ததற்கா்க

்காஙக்காமவ கசர்ந்த ைருத்துவர் 
வைனிஸ் முககவொவும, இராகம்கச 
கசர்ந்த ைனித உரிமை ஆர்வைரான  
்ாடியா முராத்து.

வபாருளாதாரம பருவநிமை ைாற்ம வதாைர்புமைய 
வபாருளாதார ஆயவு ைறறும நீண்ை 
்காை அடிப்பமையிைான 
வபாருளாதாரத்திறகு உதவுவதற்கான 
்கண்டுபிடிப்பு

அவைரிக்காமவச கசர்ந்த வபாருளாதார 
அறிஞர்்களான வில்லியம ்ார்தாஸ், 
பால் கராைர்

(�ொலியல் பு்கொர்்கள், நிதி கைொசடி்கள் ்கொரணைொ்க 2018  இைககியததிற்கொன க்ொ�ல் �ரிசு 
வழங்கப்�டவில்லை)

முககிைப் புைலகள்

வெபி ெப்பான, மதவான
ைஙகூட் பிலிப்மபனஸ், ஹாங்காங
ப்களாரனஸ் அவைரிக்கா
கையி இந்தியா (ஒடிசா)
ட்ராமி ெப்பான

முககிை வழககுகள்

்வகொத் சிங கொ்கர் எதிர் ைத்திய அரசு இந்தியக குற்வியல் சட்ைம 377 இயறம்கககு ைா்ான 
உ்வு பறறியது

க்க எஸ் புட்ைசுவாமி எதிர் ைத்திய அரசு ஆதார் அரசியைமைப்பு ரீதியா்கச வசல்லுபடி
யங இந்திய வழக்கறிஞர் கூட்ைமைப்பு எதிர் க்கரள அரசு வபண்்கமள சபரி ைமை க்காவிலுககு அனுைதிப்பது
கொசப் மசன எதிர் ைத்திய அரசு வயது வந்த உ்வு இந்தியக குற்வியல் சட்ைம 497

்காைன ்காஸ் எதிர் இந்திய அரசு ைருத்துவ வசதி அளிக்க இயைாத சூழனிமையில் 
்கருமைகவ்காமைககு அனுைதி
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17வது ைக்களலவ கதர்தல் 

17வது ைக்களலவக்கொன கதர்தல் ஏப்ரல் 11 முதல் 
கை 19 வலர 7 ்கட்டங்களொ்க ்லடப�றைது, கை 
23 வொககு எண்ணிகல்க 

கை 23 அனறு கதர்தல் ஆலணயம் 542 
ைக்களலவ பதொகுதி்களுக்கொன முடிவு்கலள 
பவளியிட்டது (கவலுர் கதர்தல் 
தள்ளிலவக்கப்�ட்டது) 

�ொரதிய ஜனதொ ்கட்சி 303 இடங்கலள ப�றறு 
ஆட்சிலய ல்கப்�றறியது 

கை 30 அனறு இரண்டொவது முலையொ்க 
்கரந்திரகைொடி இந்தியொவின 16வது பிரதைரொ்க 
�தவிகயறைொர்

17வது ைக்களலவயில் அதி்க அளவிைொன ப�ண் 
உறுப்பினர்்கள், பைொததம் 78 ப�ண் உறுப்பினர்்கள் 
உள்ளனர்

ைக்களலவ வரைொறறிகைகய இளம் வயதில் 
ைக்களலவ உறுப்பினரொ முதல் ப�ண் ஆ்க 
சந்திரொனி ைர்மு சொதலன �லடததொர்

17வது ைக்களலவத கதர்தலில் வொககு �திவு 
சதவிதம் 67.47%

தமிழ்கததில் 38 பதொகுதி்களுக்கொன ைக்களலவத 
பதொகுதி்களுடன கசர்தது 18 சட்டைனை 
பதொகுதி்களுக்கொன இலடதகதர்தலும் 
்லடப�றைது.

அரசியைலைப்பு விதி 350 ைறறும் 35 A

அரசியைலைப்பு விதி 370-சிைப்�ம்சங்கள்  

இந்திய அரசியைலைப்பின XXI �ொ்கததில் 
தறக�ொது தற்கொலி்க, இலடக்கொை ைறறும் சிைப்பு 
ஏற�ொடு்கலள உள்ளடககியது.

ஜம்மு ்கொஷ்மீருககு சிைப்பு அந்தஸ்து அளிக்க 
வழிவல்க பசய்கிைது 

ஜம்மு்கொஷ்மீருககு தனி அரசியைலைப்பு வழங்க 
வழிவல்க பசய்தது

கைலும் �ொரளைனைததின சட்டமியறறும் 
அதி்கொரங்கலள ஜம்மு ்கொஷ்மீர் மீது பசயல்�டுதத 
வலரமுலர விதிககிைது இலனவு ஒப்�ந்தததில் 

குறிப்பிட்ட (�ொது்கொப்பு, பவளினொட்டு உைவு, 
த்கவல் பதொடர்பு) தவிர்தது ைறறும் பிை 
ப�ொருட்்களின மீது சட்டம் பசல்லு�டியொ்க அந்த 
ைொனிை அரசின ஒப்�ந்தததுடன குடியரசுததலைவர் 
ஆலன பிைப்பிக்க கவண்டும்

History/வரைொறு 

ஜம்மு ்கொஷ்மீர் இந்திய படொமினியனில் இலனப்பு 
ஒப்�ந்தததின மூைம் ை்கொரொஹொ ரஞ்சித சிங  
அககடொ�ர் 26, 1947ல் இந்தியொவுடன இலனததுக 
ப்கொண்டொர்

அரசியைலைப்பு விதி 370 ைறறும் விதி 1 ைட்டுகை 
ஜம்மு ்கொஷ்மீர் ைொனிைததிறகு ப�ொருந்தும், பிை 
விதி்கள் பசயை�டுவதறகு அந்த ைொனிை அரசின 
ஒப்�ந்தததுடன குடியரசுததலைவர் ஆலண 
பிைப்பிக்கைொம் 

1950 ஆம் ஆண்டின அரசியைலைப்பு ஆலண, 
ஜம்மு ்கொஷ்மீர்க்கொன சட்டங்கலள உருவொக்க 
யூனியன �ொரொளுைனைம் தகுதிவொய்ந்த 
விஷயங்கலள குறிப்பிட்டது, இலனவு 
ஒப்�ந்தததின அடிப்�லடயில் -ைததிய �ட்டியலில் 
இருந்து 38 �ொடங்கள் கசர்க்கப்�ட்டன.

1954 ஆம் ஆண்டு ஜம்மு ்கொஷ்மீர் ைொனிை 
அரசியைலைப்புச் சட்டததின �டி ஜம்மு ்கொஷ்மீர் 
ைொனிைததிறகும் இந்திய அரசிறகும் இலடகயயொன 
அரசியைலைப்பு உைவு ஏற�டுததப்�ட்டது. இது 
சிை சலுல்க்கலள வழஙகியது 

இந்தியக குடிைக்களுக்கொன அலனதது 
உரிலை்களும் ஜம்மு ்கொஷ்மீரின நிரந்தைரொ்க 
வசிப்�வர்்களிககும் வழங்கப்�ட்டது 

அரசியைலைப்புச் சட்டவிதி35A இந்திய 
அரசியைலைப்பில் கசர்க்கப்�ட்டது (இது 
அம்ைொனிைச்சட்டைனைம் அம்ைொனிைததின 
நிரந்தர குடிைக்கள் யொர் என வலரயலை 
பசய்யவும், கவலைவொய்ப்புய், பசொததுக்கள் 
பதொடர்�ொ்க அம்ைொனிை சட்டைனைம் முடிவு 
பசய்ய சலுல்கயளிததது) 

உச்ச நீதிைனைததின அதி்கொரம் ஜம்மு ்கொஷ்மீர் 
ைொனிைததிறகும் நீட்டிக்கப்�ட்டது 

பவளினொட்டு �லடபயடுப்பின க�ொது கதசிய 
அவசர நிலை பிர்கடனதலத ைததிய அரசு 
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பசயல்�டுதத வழிவல்க பசய்தது ஆனொல் 
உள்னொட்டு ்கைவரததின க�ொது அவசர நிலை 
பிர்கடனதலத பசயல்�டுதத அம்ைொனிை அரசின 
ஒப்புதல் கவண்டும்

ஜம்மு ்கொஷ்மீர் அரசிறகும் ைததிய அரசிறகும் 
நிதி உைவு ஏற�டுததப்�ட்டது.

ஜனவரி ைாே நடப்பு நிகழ்வுகள் 

• ைததிய அரசு சுதிர் �ர்்கவொ அவர்்கலள ைததிய 
தலைலைத த்கவல் ஆலணயரொ்க நியைனம் 
பசய்துள்ளது

• அபைரிக்கொவின ப�னனிசுகைவியொ 
�ல்்கலைக்கழ்கததின ்கொர்னொட் விருது அலைச்சர் 
பியூஷ் க்கொயலுககு வழங்கப்�ட்டுள்ளது.

• சிைந்த தலைலைக்கொன முதைொவது பிலிப் 
க்கொட்ைர் விருது பிரதைர் ்கரந்திரகைொடிககு 
சமீ�ததில் வழங்கப்�ட்டது 

• குஜரொத ்கவிஞர் சிதொனஷஷு யொஸ்சந்திரொவிறகு 
2017 ஆம் ஆண்டிற்கொன சரஸ்வதி சம்ைொன 
விருது க்க க்க பிர்ைொ �வுண்கடசனொல் அவரது 
வொ்கர் எனை ்கவிலத பதொகுப்பிற்கொ்க 
வழங்கப்�ட்டுள்ளது

• ஜனவரி 18, 2019 அனறு இஸ்கரொ இளம் 
விஞ்ஞொனி்கள் திட்டததிலன துவககியுள்ளது, 
இததிட்டம் ்ொட்டில் ்கல்விகயொடு அறிவியல் 
திைலைலயயும் ஊக்கப்�டுததும் க்ொகக்கொடு 
பசயல்�டுததப்�ட உள்ளது

• ஐந்து க�லர உறுப்பினர்்கலளயும் ்ந்தன 
நில்க்கனிலய தலைலையொ்கக ப்கொண்டு ரிசர்வ் 
வஙகி டிஜிட்டல் �ரிவர்ததலன்கலள 
ஊககுவிக்கவும், நிதி உள்ளடக்கததிலன 
கைம்�டுததவும் குழு அலைததுள்ளது

• வங்ககதசததின பிரதைரொ்க அவொமி லீக 
்கட்சிலயச் கசர்ந்த கசக ஹசினொ 4வது 
முலைலயயொ �தவிகயறறுள்ளொர்

• 15வது பவளினொடு வொள் இந்தியர் ைொனொடு 
ஜனவரி 21-23 வலர ” புதிய இந்தியொலவ 
உருவொககுவதில் இந்திய வம்சொவளியினரின 
�ஙகு எனை ்கருப்ப�ொருலள லையைொ்கக 
ப்கொண்டு வொரொணொசியில் ்லடப�றைது.  இந்த 

விழொவில் பைொரிசியஸ் பிரதைர் பிரவிந்த ஜ்கனொத 
சிைப்பு விருந்தினரொ்க ்கைந்து ப்கொண்டொர்.

• பிரதைர் ்கரந்திர கைொடி ப்கொச்சியில் எல்பிஜி 
�ொட்டில் ஆலைலயத திைந்து லவததுள்ளொர். 
கதசததிற்கொ்க அர்ப்�ணிக்கப்�ட்ட திட்டங்களில் 
ப்கொச்சியில் உள்ள ஒருஙகிலணந்த சுததி்கரிப்பு 
விரிவொக்க திட்ட வளொ்கம் (IREP) அடஙகும்

• முதைொவது ஒருஙகிலனந்த ்கழிவு நீர் 
்கட்டலைப்பு லஹபிரிட் அலைப்பில் ஒரு ்்கரம் 
ஒரு இயககுனர் எனை முலையில் ்கழிவு நீலர 
ைறு�யன�டுததும் திட்டம் ைதுரொ ைறறும் 
ஆகரொவில் துவங்கப்�ட்டது.

• ைததிய அரசு சூரிய ஆறைலுக்கொன இைககு 
ைறறும் நீர் கைைொண்லை திட்ட இைககிலன 
பசனலனயில் துவஙகியுள்ளது

• இரண்டொவது உை்க ஆரஞ்சு திருவிழொ 
்ொகபூரில் ஜனவரி 18 முதல் 21 வலர 
்லடப�றைது 

• 19, ஜனவரி, 2019 அனறு பிரதைர் ் கரந்திர கைொடி  
இந்திய கதசிய சினிைொ அருங்கொட்சியததிலன 
மும்ல�யில் துவஙகி லவததொர்

• சிககிம் முதைலைச்சர் �வன குைொர் சொம்லிங 
ஒரு குடும்�ம் ஒர் கவலை திட்டததிலன 
்கொஙடொககில் துவஙகி லவததொர்

• �ொரளொைனைம் 124வது அரசியைலைப்பு சட்ட 
திருததைகசொதொவிலன நிலைகவறறியுள்ளது, 
இதன�டி முனகனறிய வகுப்பினரில் 
ப�ொருளொதொர ரீதியொ்க பின தஙகிய 
பிரிவினருககு 10% இட ஒதுககீடு வழங்க 
வழிவல்க பசய்கிைது

• இந்த இட ஒதுககீடு ப�ொதுப்பிரிவினரில் ஆண்டு 
வருைொனம் 8 ைட்சததிறகு குலைவொ்கவும் 5 
ஏக்கருககு குலைவொன கவளொண் நிைம் 
லவததிருப்க�ொருககு ப�ொருந்தும் 

• ்்கரொட்சிப் �குதி்களில் 1000 சதுர அடிககு 
குலைவொ்க வீடு லவததிருககும் ப�ொது 
பிரிவினருககும் ப�ொருந்தும் 

• இந்த இட ஒதுககீட்டுககு ஒப்புதல் அளிதத 
முதல் ைொனிைம் குஜரொத 
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• 103வது அரசியைலைப்புச் சட்ட திருததம் 
ஜனவரி 14 அனறு ்லடமுலைககு வந்தது.

• ல�்கொ புரட்சியின நிலனவு முததிலரலய 
பிரதைர் பவளியிட்டொர், இது 200வது ஆண்டு 
விழொவின அடிப்�லடயில் பவளியிடப்�டுகிைது 

• ஒடிசொ அரசு ஒருஙகிலனந்த கவளொண்லை 
திட்டததின கீழ் விவசொயி்களுககு நிதி உதவி 
வழஙகும் ்கொலியொ திட்டததிறகு ஒப்புதல் 
அளிததுள்ளது 

• புதிதொ்க பதொழில்முலனவதில் குஜரொத சிைப்�ொ்க 
பசயல்�டும் ைொனிைைொ்க ஸ்டொர்ட் அப் 
ைதிப்பீட்டில் அறிவிக்கப்�ட்டுள்ளது 

• ைததிய அலைச்சரலவ விவசொயி்களின 
வருைொனததிலன 2022 ஆம் ஆண்டிறகுள் இரு 
ைடங்கொககும் க்ொககுடன  கவளொண் ஏறறுைதிக 
ப்கொள்ல்க 2018 ஒப்புதல் அளிததுள்ளது 

•  டிசம்�ர் 25, 2018 அனறு, அசொமில் பிரம்ைபுதரொ 
ஆறறின மீது இந்தியொவின மி்க நீளைொன 
ரயில்-சொலை �ொைம் முனனொள் பிரதைர் அடல் 
பிஹொரி வொஜ�ொயின பிைந்த ஆண்டு விழொவில் 
திைக்கப்�ட்டது. 4.9 கிகைொமீட்டர் நீளமுள்ள 
டபுள் படக்கர் �ொைம் திப்ரு்கொர் ைறறும் 
கதைொஜிககு 17 கி.மீ பதொலைவில் 
அலைந்துள்ளது. இந்த �ொைம் அசொமின 
கதைொஜி ைறறும் திப்ரு்கொர் ைொவட்டங்கலள 
இலணககிைது

• ஜனவரி 1, 2019 அனறு வைதுசொரி கவட்�ொளரும் 
முனனொள் இரொணுவக க்கப்டன பஜய்ர் 
க�ொல்ஸ்பனொரொ புதிய குடியரசுததலைவரொ்க 
�தவிகயறைொர்.

• ஜன்ொய்கக குறியீட்டில் இந்தியொ 41வது 
இடததில் உள்ளது 

• புருண்டி ்ொட்டின சிறிய ்்கரைொன ஜிபட்கொ 
அந்த ்ொட்டின அரசியல் தலை ்்கரைொ்க 
அறிவிக்கப்�ட்டுள்ளது

• யூட்டு-2, அல்ைது கஜட் ரொபிட்-2, 
கைண்டரிலிருந்து பிரிக்கப்�ட்டு சந்திர 
கைற�ரப்பில் இைஙகியது. சீனொவின 
இரண்டொவது  நிைவு ஆரொய்ச்சியொகும் 

• பினைொந்து ்ொட்டிலனச் கசர்ந்த விஞ்ஞொனி்கள் 
கதனிக்களுககு எதிரொன க்ொய்க்கொன உைகின 
முதல் தடுப்பு ைருந்திலன ்கண்டறிந்துள்ளனர்.

• இந்திய ை்களிர் கிரிகப்கட் அணி க்கப்டன மிதொலி 
ரொஜ சர்வகதச கிரிகப்கட் க�ொட்டி்களில் 200 
முலை விலளயொண்ட முதல் ப�ண் ஆவொஅர்க.

• ஜனவரி 1, 2019, நீதி�தி கதொட்டததில் �ொஸ்்கரன 
்ொயர் ரொதொகிருஷ்ணன பதலுங்கொன 
ைொனிைததின முதல் தலைலை நீதி�தியொ்க 
�தவிகயறறுகப்கொண்டொர்.

• �ொகிஸ்தொன குடியரசுததலைவர் ஆரிப் அல்வி 
அந்த ்ொட்டின தலைலை நீதி�தியொ்க ஆசிப் 
சயீத ்கொன க்கொசொ என�வலர நியததுள்ளொர்.

• இந்தியொவின சூரிய ைனிதன பிரணவ் ஆர் 
கைததொ உை்க சூரிய ்கவுனசில் தலைவரொ்க 
�தவிகயறறுள்ளொள்.

• இந்தியொவில் பிறந்த அபைரிக்க வொழ் கீதொ 
க்கொபினொத சர்வகதச நிதியததின 11வ்து தலைலை 
ப�ொருளொதொர நிபுணரொ்க கசர்ந்துள்ளொர்.

• ைததிய அரசு க�ரிடர் கைைொண்லையில் 
சிைப்�ொ்க பசயல்�டு�வர்்களுககு சு�ொஷ் 
சந்திரக�ொஷ் ஆப்தொ பிர�ொந்தன எனை 
விருதிலன புதிதொ்க கதொறறுவிததுள்ளது

• �ஞ்சொப்பில் உள்ளொ ைவ்லி புபரொப�சனல் 
�ல்்கலைக்கழ்கததில் ் லடப�றை 106வது இந்திய 
அறிவியல் ைொனொட்டில் சிைந்த ்கொட்சியொளர் விருது 
�ொது்கொப்பு ைறறும் ஆரொய்ச்சி கைம்�ொட்டு 
அலைப்புககு வழங்கப்�ட்டுள்ளது 

• ப�ன்களின ்கல்விலய கைம்�டுததியதற்கொ்க ைைைொ 
யூசு�ொய்ககு ஹொர்வொர் ப்கனனடி �ள்ளியின 
கபைய்ட்ஸ்கைன விருது வழங்கப்�ட்டுள்ளது 

• ைததிய விைொனப்க�ொககுவரதது அலைச்ச்கம் 
இைககு 2040 எனை ஆவனததிலன 
பவளியிட்டுள்ளது 

• லைககரொசொப்ட் இந்தியொ நிறுவனம் 
பதலுங்கொனொவில் உள்ள ல்கததறி 
ப்சவொளர்்களுக்கொ்க ப்பரொபஜகட் ரிகவவ் எனை  
ஆனலைன வர்தத்க தளததிலன துவஙகியுள்ளது.
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• படல்லியில் இருந்து வொரொணொசி வலர இயங்க 
உள்ள விலரவு ரயில் 18ன ப�யர் வந்கத �ொரத 
எகஸ்பிரஸ் என ைொறைப்�ட்டுள்ளது.

• 9வது சர்வகதச நுண்ணீர் �ொசன ைொனொடு 
ஜனவரி 16 முதல் 18 வலர ை்கொரொஷ்ட்ரொவின 
அவுரங்க�ொததில் ்லடப�றைது.

• பிரதைர் ்கரந்திர கைொடி புதிய எய்ம்ஸ் 
ைருததுவைலனககு ைதுலர அருகில் உள்ள 
கதொப்பூரில் ஜனவரி 27 அனறு அடிக்கல் ் ொட்டினொர்.

• இந்திய கிரிகப்கட் வீரர் மு்கைது ஷொமி விலரவொ்க 
100 விக்கட் எடுந்த முதல் இந்திய �ந்து வீச்சொளர் 
எனை சொதலனலய புரிந்துள்ளொர், 

• இந்திய ைலைகயறை வீரர் சதயருப் சிததொந்த 
உைகின மி்க இளவய்து ைறறும் முதல் இந்தியரொ்க 
7 ்கண்டங்களில் உள்ள சி்கரங்கள் ைறறும் 
எரிைலை சி்கரங்களில் ஏரி சொதலன புரிந்துள்ளொர்.

• அண்டொர்டி்கொவின மி்க உயர்ந்த சி்கரைொன 
விண்சலன அலடந்த முதல் இந்திய ப�ண் எனை 
சொதலனலய அருணிைொ சின்கொ புரிந்துள்ளொர்.

• தமிழ்னொட்லடச் சொர்ந்த குக்கஷ் இந்தியொவின 
இளவயது ைறறும் உைகின இரண்டொவது 
இளவயது கிரொண்ட்ைொஸ்டர் எனை சொதலனலய 
புரிந்துள்ளொர்.

• தமிழ்க அரசு விஞ்ஞ்சொனி ையில்சொமி 
அண்ணொதுலரலய தமிழ்க அறிவியல் பதொழில்னுட்� 
்கவுனசிலில் துலனததலைவரொ்க அறிவிததுள்ளது

• தமிழ்்கததின 33வது ைொவட்டைொ்க 
்கள்ளககுறிச்சி விழுப்புைம் ைொவட்டததில் 
இருந்து பிரிக்கப்�ட்டது 

• ஆகஸ்க�ொர்டு அ்கரொதியொல் 2018 ஆம் 
ஆண்டின சிைந்த இந்தி வொர்தலதயொ்க ்ொரி 
சகதி என�தலன அறிவிததுள்ளது

• கதசிய சட்டப்�ணி்கள் ஆலணககுழுவின 
தலைவரொ்க நீதி�தி ஏ க்க சிகரிலய 
குடியரசுததலைவர் நியமிததுள்ளொர்.

• 9வது கதசிய வொக்களர் தினம் ஜனவரி 25, 
2019 அனறு அனுசரிக்கப்�ட்டது-இந்த 

ஆண்டிற்கொன ்கருப்ப�ொருள்-ஒரு வொக்களலர 
கூட விட்டுவிடககூடொது

• ஜனவரி 24 அனறு ப்கொண்டொடப்�ட்ட கதசிய 
ப�ண்குழந்லத்கள் தினததின ்கருப்ப�ொருள் 
“சிைப்�ொன எதிர்்கொைததிறகு ப�ண் 
குழந்லத்கலள அதி்கொரப்�டுததுதல்” 
என�தொகும்.

• யுகனஸ்க்கொ அலைப்பில் இருந்து ஜனவரி 1, 
2019 முதல் அபைரிக்கொ ைறறும் இஸ்கரல்  
்ொடு்கள் விைகியுள்ளது.

• பி எஸ் எல் வி சி 44 ஜனவரி 24 அனறு 
லைககரொசொட் ஆர் ைறறும் ்கைொம் சொட் வி2 
எனை பசயறக்கொள்்கலள பவறறி்கரைொ்க 
விண்ணில் பசலுததியது

• பதன ஆப்ரிக்க அதி�ர் சிரில் ரொைக�ொசொ 2019 ஆம் 
ஆண்டின குடியரசுதின சிைப்பு விருந்தினர் ஆவொர்.

• �ொகிஸ்தொன ்கரும்பு சொறிலன  அந்த ்ொட்டின 
கதசிய �ொணைொ்க அறிவிததுள்ளது.

• உை்கப் ப�ொருளொதொர ைனைததின 
ஆண்டுககூட்டம் ஸ்விட்சர்ைொந்தின கதவொஸ் 
்்கரில் ்லடப�றைது 

• 76 வது க்கொல்டன குகளொப் விருதிலன சிைொந்த 
திலரப்�டததிற்கொ்க ப�ொபஹனியன ரொப்கசொதி 
பவனறுள்ளது

• சுவச் �ொரத யொதரொ விருதிலன தமிழ்க 
அர்சுககு ைததிய சு்கொதொர ைறறும் குடும்� 
்ைததுலை அலைச்ச்கம் வழஙகியது

• அபைரிக்கொவின ்கொர்னல் �ல்்கலை்கழ்கததிறகும், 
தமிழ்்க ப�ொதுப்�ணிததுலைககும் இலடகய நீர் 
கைைொண்லை பதொடர்�ொ்க புரிந்துணர்வு 
ஒப்�ந்தம் பசய்துப்கொள்ளப்�ட்டுள்ளது.

• ைதுலர ்கொைரொஜ �ல்்கலைக்கழ்கததின புதிய 
துலனகவந்தரொ்க டொகடர் எம் கிருஷ்ணன 
நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்.

• ைததிய அரசு 2015 முதல் 18 ஆம் ஆண்டு 
வலரயிைொன ்கொந்தி அலைதி விருதிலன 
அறிவிததுள்ளது 
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2015 ஊர்ககைமபாடு, ்கல்வி கைமபாடு  இயறம்க வள கைமபாடு ஆகிய பங்களிப்புக்கா்க விகவ்கானந்த 
க்கந்திரா ்கனனியாகுைரிககு வழங்கப்பட்ைது.

2016 அக ஷ்ய பாத்திரா ைறறும சுைாப் இண்ைர்கனசனல் அமைப்பிறகும இமனந்து இவவிருது வழங்கப்பட்டுள்ளாது, 
அகசயப்பாத்திரா அமைப்பு ைதிய உைவுக்கா்கவும, சுைாப் இண்ைர்கனசனல் தூயமைமய 
கைமபடுத்தியதற்கா்கவும இவவிருது வழங்கப்பட்டுள்ளது

2017 எ்கைபியான டிரஸ்ட் அமைப்பிறகு ஊர்க ைறறும பழஙகுடியின குழந்மத்களின ்கல்வி கைமபாட்டிற்கா்க 
இவிருது வழங்கப்பட்டுள்ளது

2018 ஸ்ரீ கயாக்கய சாசகவா அவர்்களுககு வதாழு க்ாய ஒழிப்பிற்கா்க வழஙகியுள்ளாது 

ஆஸ்திகரலிய ஒப்�ன படனனிஸ் 2019 

Sl. No.
Event

நி்கழவு 
Winner

வவறறி வபற்வர்
Runner-Up

எதிர்வ்காண்ைவர்
1. Men’s Singles

ஆைவர் ஒறம்யர்
Novak Djokovic (Serbia)

க்ாவக கொக்காவிச (வசர்பியா)
Rafael Nadal (Spain)

ரகபல் ்ைால் (ஸ்வபயின) 

2. Women’s Singles

ை்களிர் ஒறம்யர்
Naomi Osaka (Japan)

்கயாமி ஒசா்கா (ெப்பான) 
Petra Kvitova (Czech Republic)

வபட்கரா விட்வைாவா (வசக குடியரசு)

3. Men’s Doubles

ஆைவர் இரட்மையர்
Pierre-Hugues Herbert (France) and 

Nicolas Mahut (France)

பியரி ஹகஸ் வஹர்வபர்ட்  ைறறும 
நிகக்காைஸ் ை்கத் (பிராண்ஸ்) 

Henri Kontinen (Finland) and John 

Peers (Australia)

வஹனரி வ்காண்டிவைன (பினைாந்து 
ைறறும ொன பீர்ஸ் (ஆஸ்திகரலியா) 

4. Women’s Doubles

ை்களிர் இரட்மையர்
Samantha Stosur (Australia) and 

Zhang Shuai (China)

சைந்தா ஸ்கைாசுர் (ஆஸ்திகரலியா) ைறறும 
ஷாங ஹாய (சீனா) 

Tmea Babos  (Hungary) and 

Kristina Mladenovic (France)

மியா பகபாஸ் (ஹஙக்கரி) ைறறும 
கிரிஸ்டினா ைவைகனாவிக (பிராண்சு) 

5. Mix Doubles

்கைப்பு இரட்மையர்
Barbora Krejčkov (Czech Republic) 

and Rajeev Ram (United States)

பார்வபாரா வரவொக (வசக குடியரசு) 
ைறறும ராஜிவ ராம (அவைரிக்கா) 

Astra Sharma (Australia) and 

John-Patrick Smith (Australia)

ஆஸ்தரா சர்ைா (ஆஸ்திகரலியா) 
ைறறும ொன கபட்ரிக) 

பிப்ரவரி ைாே நடப்பு நிகழ்வுகள் 

• புதிய இந்தியொலவ 2022ல் அலடயும் 
க்ொக்கதகதொடு இலடக்கொை  நிதி நிலை 
அறிகல்கலய ரயில்கவ ைறறும் நிதி அலைச்சர் 
பிப்ரவரி 1, 2 109 அனறு தொக்கல் பசய்தொர் 

• தறக�ொது இந்தியொ உைகின 6வது மி்கப்ப�ரிய 
ப�ொருளொதொர ்ொடொ்க ைொறியுள்ளது 

• பிரொதன ைந்திரி கிசொன சம்ைொன நிதி திட்டம் 
விவசொயி்களுககு ஆண்டுககு ரூ 6000  இரண்டு 
பஹககடர் வலர நிைம் உள்ளவர்்களுககு 
வழங்கப்�டும் 

• முலைசொரொ பதொழில் உள்ள 10 க்கொடி 
பதொழிைொளர்்களின ்ைனுக்கொ்க பிர்தொன 
ைந்திரி ஷ்ரம் கயொகி ைொந்தம் எனும் ஓய்வூதியத 
திட்டம் துவங்கப்�டும் 

• விைொன க�ொககுவரததுதுலை அலைச்சர் சுகரஷ் 
பிரபு இந்தியொவின முதைொவது புவிசொர் குறியீட்டு 
்கலடலய க்கொவொவில் உள்ள டக�ொலிம் சர்வகதச 
விைொன நிலையததில் துவஙகி லவததொர்

• பிப்ரவரி 19 அனறு பிரதைர் ்கரந்திர கைொடி 
முதனமுதைொ்க 10000 குதிலரததிைன ப்கொண்ட 
டீசல் என ஜிலனக மினசொர எனஜின ரயிைொ்க 
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ைொறறிய ரயிலை வொரணொசியில் துவஙகி 
லவததொர்

• பிப்ரவரி 20, அனறு ைததிய ைனித வளததுலை 
அலைச்சர் பிர்கொஷ் ஜவகட்கர் ஆ�கரசன டிஜிட்டல் 
க�ொர்டு எனை  திட்டததிலன துவஙகி லவததொர்

• ்கர்னொட்க அரசு ஜைமுருதொ எனும் நீர் 
�ொது்கொப்பு திட்டததிலன துவககியுள்ளது

• ஈகரொடு ைஞ்சளுககு புவிசொர் குறியீடு 
வழங்கப்�ட்டுள்ளது.

• இைொைய கை்க ஆய்வ்கம் உததர்கொண்டின 
பதஹ்ரி ைொவட்டததில் ஏற�டுததப்�ட்டுள்ளது

• பிப்ரவரி 19, அனறு ைததிய அலைச்சரலவ 
கதசிய மினனியல் ப்கொள்ல்கககு அதன 
ஒப்புதலை வழஙகியுள்ளது 

• இைொச்சைபிரகதசம் சைஸ்கிருததததிலன 
இரண்ட்வொது அலுவை்க பைொழியொ்க 
அறிவிததுள்ளது

• அபைரிக்க ப�ொருளொதொர வல்லுனர் கடவிட் 
ைொல்�ொஸ் உை்க வஙகியின அடுதத தலைவரொ்க 
அபைரிக்க அதி�ரொல் நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்.

• சி பி ஐ அலைப்பின புதிய தலைவரொ்க ரிசி 
குைொர் சிகைொ நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்

• இந்தியொவின முதைொவது ட்கரொன ஒலிம்பிகஸ் 
ைறறும் விைொன ்கண்்கொட்சி ப�ங்களூரிவில் உள்ளொ 
கயைங்கொ விைொனப் �லட லையததில்  ் லடப�றைது 

• ஐககிய அரபு எமிர்கததின அபுதொபி இந்திலய 
மூனைொவது அலுவல் பைொழியொ்க அறிவிததுள்ளது

• ப்கொல்்கததொ உயர் நீதிைனைததின சர்குட் 
கிலளலய ஜல்ல�கிரியில் அலைக்க ைததிய 
அலைச்சரலவ ஒப்புதல் அளிததுள்ளது 

• புதிதொ்க ஏற�டுததப்�ட்டுள்ள பதறகு ்கடகைொர 
ரயில்கவ ைண்டைததின தலைலைய்கம்-
விசொ்கப்�ட்டினம்

• �ஞ்சொப் சிந்து ்தி டொல்பிலன அந்த 
ைொனிைததின ைொனிை நீர்வொழ் விைங்கொ்க 
அறிவிததுள்ளது

• இந்தியொவின முதைொவது ைனிதத தனலையுள்ள 
கரொ�ொட் அசிகைொவ் கரொ�ட்டிக்கொல் 
கைம்�டுததப்�ட்டது ப�யர் KP-BOT, க்கரளொ 
்கொவல்துலையில் அம்ைொனிை முதல்வரொல் 
இலனக்கப்�ட்டது

• 91வது அ்கொபதமி விருதின சிைந்த �டம் விருது 
கீரின புக எனை �டததிறகு வழங்கப்�ட்டுள்ளது, 
அதன இயககுனர் பீட்டர் �ொகரலி 

• இந்தியொவில் சொர்பில் அனனிய பைொழிப்�டைொ்க 
அனுைதிக்கப்�ட்ட �டம் அஸ்்ொம் பைொழியில் 
பவளிவந்த வில்கைஜ ரொகஸ்டர்ஸ் 

• சிறு பதொழில் கைம்�ொட்டு வஙகி ைறறும் 
உை்கவஙகி ைறறும் ஐககிய ் ொடு்களின ப�ண்்கம் 
அலைப்பு இலணந்து ப�ண்்களுக்கொன ப�ண்்கள் 
வொழ்வொதொர �ொண்டிலன பசயல்�டுததுகிைது 

• அண்லையில் �திைடி ப்கொடுககும் 
்டவடிகல்கயில் இந்திய விைொனப்�லட 
�ொைக்கொட்டில் உள்ள மி்கப்ப�ரிய பஜய்ஷ்-இ-
மு்கைது (பஜ.எம்) �யிறசி மு்கொலை அழிததது. 
இந்த ்்கரம் �ொகிஸ்தொன ல்க�ர் �கதுனகவொ 
அலைந்துள்ளது

• 2018 ஆம் ஆண்டிற்கொன சிகயொல் அலைதி 
விருது பிரதைர் ் கரந்திர கைொடிககு பதனப்கொரிய 
அரசொல் வழங்கப்�ட்டுள்ளது, இவ்விருதிலன 
ப�ரும் 14வது ்�ர் பிரதைர் ஆவொர்.

• ப�ொதுைக்களின அவசர்கொை எண்ணொ்க 112 
அறிவிக்கப்�ட்டுள்ளது 

• கதசிய லச�ர் தடயவியல் ஆய்வ்கம் 
புதுதில்லியில் துவக்கப்�ட்டுள்ளது 

• அனுப் சதொப்தி தலைலையில் ஏற�டுததப்�ட்ட 
நிபுனர் குழு கதசிய அடிப்ப்லட ஊதியததிலன 
்ொபளொண்றுககு 375ம் ைொதததிறகு 9750 ஆ்க 
உயர்தத கவண்டும் என �ரிந்துலர ப்கொடுததுள்ளது.

• பிப்ரவரி 5 �ொது்கொப்�ொன இலனய தினம் உை்க 
அளவில் ப்கொண்டொடப்�ட்டது, ்கருப்ப�ொருள் _ 
சிைப்�ொன இலனயததிறகு இலனந்து 
பசயல்�டுகவொம் 
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• Undaunted: Saving the Idea of India  எனை புதத்கம் 
�, சிதம்�ரம் அவர்்களொல் எழுதுப்�ட்டது 

• The Third Pillar எனை புதத்கம் ரகுரொன ரொஜன 
எழுதியுள்ளொர்.

• அக ஷ்ய் குைொர்த மிழ்்கததின முரு்கொனந்தம் 
அருணொச்சைம் வொழ்லவ லையைொ்க லவதது 
்டிதத �ொட் கைன ஆஸ்்கர் விருது, சிைந்த 
குறும்�ட பிரிவில் பவறறிப�றறுள்ளது.

• அரசுப் �ள்ளி்கள் ைறறும் ்கல்லூரி்களில் 
�டிககும் ைொணவர்்களின ்கல்வி ைறறும் 
்கைொச்சொர ஒததுலழப்ல� வலுப்�டுதத தமிழ்க 
அரசுககும் பிரிட்டிஷ் ்கவுனசிலுககும் இலடயில் 
ைொண்புமிகு முதைலைச்சர் முனனிலையில் 
புரிந்துணர்வு ஒப்�ந்தம் ல்கபயழுததொனது.

• ைகனொண்ைனியம் சுந்தரனொர் 
�ல்்கலைக்கழ்கததின புதிய துலனகவந்தரொ்க 
க்க பிச்சுைனி நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்

• தமிழ்க ரியல் எஸ்கடட் ஒழுஙகுமுலை 
ஆலணயததின தலைவரொ்க க்க ஞொனகதசி்கன 
நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்

• பிரதைர் ்கரந்திர கைொடி பசனலன பைட்கரொ 
ரயில் கசலவ கதனொம்க�ட்லட ைறறும் 

வண்ணொரப்க�ட்லட வலர பிப்ரவரி 10 அனறு 
துவஙகி லவததொர்

• தமிழ்கப் ப�ண்ைனியொன ஸ்கன்கொ 
�ொர்தி�ரொஜொ, சொதியில்லை, ைதமில்லை 
சொனறிதலழ ப�றை முதைொவது இந்தியர் 
ஆவொர்.

• தமிழ்க அரசு ்ொ்கர்க்கொவில் ைறறும்  ஓசுர் 
்்கரொட்சிலய ைொனொ்கரொட்சியொ்க தரம் 
உயர்ததியுள்ளது.

• 2019-சர்வகதச தனிததனலை பைொழிக்கொன 
ஆண்டு ைறறும் – சர்வகதச தனிை வரிலச 
அட்டவலன ஆண்டொ்க அறிவிக்கப்�ட்டுள்ளது 

• பிப்ரவரி 28 ஆம் கததி ப்கொண்டொடப்�ட்ட கதசிய 
அறிவியல் தினததின ்கருப்ப�ொருள் _ 
அறிவியலுக்கொ்க ைக்கள் ைறறும் ைக்களுக்கொ்க 
அறிவியல் 

• கதசிய உற�ததி வொரைொ்க பிப்ரவி 12 முதல் 18 
வலர ப்கொண்டொடப்�ட்டது 

• உை்க �ருப்பு தினம் பிப்ரவரி 10 ஆம் கததி 
அனுசரிக்கப்�டுகிைது 

• சிததிலர திரு்ொள் விருது்கள்-2018

தமிழத்தாய விருது புவகனஸ்வர் தமிழசசங்கம 
்கபிைர் விருது எம ்காசுைான 
உ கவ சா விருது ்ைன ்காசினாதான 
்கமபர் விருது க்க முருக்கசன
வசால்லின வசல்வர் விருது ஆவடி குைார் 
ஜி யூ கபாப் விருது சந்திர கச்கரன ்ாயனார்
உைறுப்புைவர் விருது எஸ் ்சிைா பானு 
இளஙக்காவடி்கள் விருது சு வசல்ைப்பன 
அமைா இைககிய விருது உை்க ்ாயகி பழனி 
சிங்காரகவைனார் விருது பா, வீரைனி 
முதைமைசசர் ்கனினித்தமிழ விருது ைதன ்கார்ககி 
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ைாரச் ைாே  நடப்பு நிகழ்வுகள் 

• ைொர்ச் 27 அனறு �ொது்கொப்புஆரொய்ச்சி ைறறும் 
கைம்�ொட்டு நிறுவனம் ்டுவொனில் 
பசயறல்ககக்கொலள தொககும் மிசன சகதி 
திட்டததிலன பவறறி்கரைொ்க நிலைகவறறியது 

• க்கொவொவின புதிய முதைலைச்சரொ்க பிரகைொத 
சொவந்த �தவிகயறறுகப்கொண்டொர்

• இந்தியொ தனது மூனைொவது  
த்கவல்பதொழில்னுட்� ்கொரிடலர சீனொவின 
ஜியொஙகசு ைொ்கொனததில் துவஙகி உள்ளது

• ைொர்ச் 4, 2019 அனறு இந்தியொ ைறறும் 
்கொண்டொ மிரு்கங்கலள ப்கொண்டுள்ள ்ொனகு 
்ொடு்கள் இலனந்து ஆசிய ்கொண்டொமிரு்க புது 
தில்லி பிர்கடனததில் ல்கபயழுததிட்டுள்ளன. 
இதன க்ொக்கம் ்கொண்டொமிரு்கததிலன 
�ொது்கொப்�தொகும். பூட்டொன, க்�ொள், 
இந்கதகனசியொ, ைகைசியொ அந்த ்ொனகு 
்ொடு்கள் ஆகும்

• ஈகரொடு ைஞ்சளுககு புவிசொர் குறியீடு 
வழங்க�ட்டுள்ளது

• கதசிய வனவிைஙகு பசயல்திட்டம் 2017-2030ன 
�டி ைததிய அரசு 100 ்கடகைொரப்�குதி்கலள 
கதர்ந்பதடுந்து அவறறினலவ �ருவனிலை 
ைொறைததிலிருந்து ்கொதுக்கொக்க 
முடிபவடுததுள்ளது

• பிரதைலர தலைலையொ்க ப்கொண்ட 
ப�ொருளொதொர விவ்கொரங்களுக்கொன 
அலைச்சரலவ  க்�ொளப் �குதியில் அருண்3 
எனை நீர்மின திட்டததில் முதலீடு பசய்ய 
ஒப்புதல் அளிததுள்ளது

• ஐககிய ்ொடு்களின ைகிழ்ச்சியொன குறியீட்டு 
�ட்டியலில் இந்தியொ 140வது இடம் 
ப�றறுள்ளது. பினைொந்து முதலிடம் வகிககிைது

• 2018 ஆம் ஆண்டில் உைகின பிசியொன விைொன 
நிலையைொ்க து�ொய் சர்வகதச விைொன நிலையம் 
பதொடர்ச்சியொ்க 5 ஆண்டு்கள் உள்ளது

• உை்க தங்க குழுவின அறிகல்கப்�டி இந்தியொ 
உைகின மி்கப்ப�ரிய நு்கர்கவொரொ்கவும் 

தங்கதலத �துககுவதில் 11வது  ்ொடொ்கவும் 
உள்ளது

• ைொர்ஷல் தீவு்கள் SOV எனை டிஜிட்டல் 
�ணததிலன அறிவிததுள்ளது

• இந்தியொ இைஙல்கயிைொன 6வது ஆண்டு 
மிதரொ சகதி இரொணுவ ஒததில்க ்லடப�றைது 

• ்ொசொவின ARTEMIS திட்டததின விஞ்ஞொனி்கள் 
சூரியக ்கொறறு ைறறும் நிைவின �டி்க ்கொந்தப் 
புைங்கள் இரண்டும் இலனந்து நிைவின 
பவளிச்சம் ைறறும் இருளுககு ்கொரணைொ்க 
இருககினைது என பதரிவிததுள்ளனர்

• 2019 ஆம் ஆண்டின உை்ககக்கொப்ல� கிரிகப்கட் 
க�ொட்டியின அலுவல் ரீதியொன  உ�யதொரரொ்க 
Go Daddy Inc நிறுவனததிலன ஐசிசி 
அலைப்பு அறிவிததுள்ளது 

• இந்தியொவின 61வது கிரொண்ட்ைொஸ்டரொ்க 
இனியன �னனீர்பசல்வம் 

• இந்தியொவின முதைொவது குளீருட்டும் முலை 
அைரொவது ைொவட்டததில் ஏற�டுததப்�ட 
உள்ளது 

• நிதிததுலை பசயைொளரொ்க சு�ொஷ் சந்திர ்கொர்க 
நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்.

• உச்ச நீதிைனை நீதி�தி எஸ் ஏ �ொப்கத கதசிய 
சட்டப்�ணி்கள் ஆலணககுழுவின பசயல் 
தலைவரொ்க ைொர்ச் 5, 2019 அனறு 
நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்.

• கைொக�ொல் அலைப்பின முதல் தலைவரொ்க 
பினொகி சந்திரக்கொஸ் நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்.

• 15வது நிதிககுழுவின உறுப்பினரொ்க அஜய் 
்ொரயணன ஜொ நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்.

• அபைரிக்கொலவச் கசர்ந்த ்கபரன ப்கசகுைொ 
உபைனப�ககிறகு இந்த ஆண்டிற்கொன  
்கணிதததிற்கொன க்ொ�ல் �ரிசு 
வழங்கப்�ட்டுள்ளது, இந்த விருதிலனப் ப�ரும் 
முதல் ப�ண் இவர் ஆவொர்

• கூகுள் நிறுவனம் க�ொகைொ எனும் புதிய 
பசயலிலய ஆரம்�க ்கல்வி குழந்லத்கள் இந்தி 
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ைறறும் ஆஙகிைததிலன �டிக்க ைறறும் 
வொசிக்க பவளியிட்டுள்ளது.

• ஆகஸ்ப்க�ொர்டு �ல்்கலைக்கழ்கததின க�ொட்லி 
பைடல் அைர்ததியொ பசனனுககு 
வழங்கப்�ட்டுள்ளது

• கயல் �ல்்கலைக்கழ்கம் ரகு ்கர்னொட்டிறகு 
வில்லியம் க்கம்ப�ல் �ரிசிலன அளிததுள்ளது

• ஒகர ்ொடு ஒகர அட்லட எனும் வொ்கன ைொறை 
திட்டததிலன அ்கைதொ�ொததில் பிரதைர் கைொடி 
துவஙகி லவததொர்

• அகில் �ொரதிய தி்கம்�ர் பஜயின ைஹொசமிதியொல் 
ஏற�டுததப்�ட்ட முதைொவது �்கவொன ை்கொவீர் 
அஹிம்சொ புரஸ்்கொர் விருதிலன விங 
்கைொண்டொர் அபினொனந்த வர்ததைொனனுககு 
வழஙகியுள்ளது.

• ்கடற�லட தள�தி சுனில் ைம்�ொவொல் ஐ என 
எஸ் சிவொஜி பசயல்�ொட்டுககு 
ப்கொண்டுவரப்�ட்டது. இதில் அணும் உயிரிய, 
கவதியல் �யிறசி அளிககும் வசதி உள்ளது 

• ப�ொருளொதொர நுண்ணறிவுப் பிரிவினொல் 
பவளியிடப்�ட்ட ஒருஙகிலனந்த இலனயக 
குறியீட்டில் இந்தியொ 47வது இடததில் உள்ளது.

• தூய்லையொன ்்கரப்�ட்டியலில் இந்கதொர் 
முதலிடததில் உள்ளது 

• ைலையுர் பவல்ைம் (இடுககி, க்கரளொ), சிர்சி 
சு�ொரி (உததர்கனனடொ, ்கர்னொடொ்க) திருப்புவனம் 
�ட்டுச்கசலை (தஞ்சொவூர் தமிழ்ாடு) ஆகியவறறிறகு  
புவிசொர் குறீயீடு கிலடக்கப்ப�றறுள்ளது

• புதிதொ்க அலைக்கப்�ட்டுள்ள கதசிய 
பிற�டுதத�ட்கடொர் ஆலணயததின தலைவரொ்க 
�்கவொன ைொல் சொஹ்னி நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்

• ரிசர்வ் வஙகியின பரப்க�ொ விகிதததிலன 
கசமிப்பு ்கணககுடன இலனதது பசயல்�டுததும் 
முதல் வஙகி �ொரத ஸ்கடட் வஙகி 

• ்கஜ்கஸ்தொனின புதிய இலடக்கொை தலைவர் 
ைொர்ச் 20 �தவிகயறைொர், அந்த ்ொட்டின 
தலைன்கரின அஸ்தொனொ எனை ப�யர் 
நுருசுல்தொன என ைொறைப்�ட்டுள்ளது

• ஒவ்பவொரு வொககும் எனனப்�டுகிைது எனை 
புதத்கதலத முனனொள் தலைலைத கதர்தல் 
ஆலணயர் ்வீன சொவ்ைொ எழுதியுள்ளொர்.

• ஐ.ஐ.டி படல்லி ைகைரியொ, ்கொசக்ொய், குடல் 
ஒட்டுண்ணி ைறறும் ்கர்ப்�ப்ல� வொய்ப் 
புறறுக்ொலய மில்லி வி்ொடி்களில் ்கண்டறிய 
பசயறல்க நுண்ணறிவு அடிப்�லடயிைொன 
மினனணு வனப�ொருள் அலைப்ல� 
உருவொககியுள்ளது.

• �ல்்கலைக ்கழ்க ைொனியக குழு கவளொண்லை 
�ொடததிலன பதொலைதூரக ்கல்வியில் 
வழஙகுவதறகு தலட விதிதது உள்ளது

• ருஜ குருப்பின கதொறறுனர் டொகடர் ரொகஜந்திர 
குைொருககு பிரவொசிய �ொரதிய சம்ைொன விருது 
வழங்கப்�ட்டுள்ளது

• குடியரசுததலைவர் ரொம்னொத க்கொவிந்துககு 
குகரசியொ ் ொட்டின உயரிய குடிைக்கள் விருதொன 
தொமிஸ்கைவ் கிங எனை விருது 
வழங்கப்�ட்டுள்ளது

• உைகின மி்க உயர்ந்த வொககுப்�திவு லையம் 
டொஷிங கிரொைம் இைொச்சை பிரகதசததில் 15, 
256 அடி உயரததில் அலைந்துள்ளது

• ்கடற�லட புதிய தலைவரொ்க ்கொரம்பீர் சிங 
நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்

• இந்தியொ அஞ்சல்துலை ஐஸ் ஸ்தூ�ங்களில் 
சிைப்பு முததிலர அட்லடலய பவளியிட்டுள்ளது

• ்கவுரி சொவந்த கதர்தல் ஆலணயததொல் 
நியமிக்கப்�ட்ட முதைொவது திருனஙல்க 
கதர்தல் தூதுவர் ஆவொர்

• உை்கப் ப�ொருளொதொரப் ப�ருைனைம் பவளியிட்ட 
உை்க ஆறைல் ைொறைக குறியீடு 2019ல் 
இந்தியொ 76வது இடததில் உள்ளது

• ்கர்தொபூர் வழிததடம் �ஞ்சொப்ல�யும் 
�ொகிஸ்தொனினின குருதொஸ்பூலரயும்  
இலனககும் வழிததடம் ஆகும்

• �ொ�ொ அனு ஆரொய்ச்சி லையத தலைவரொ்க ஏ 
க்க கைொ்கந்தி நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்
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• சீனொவின ஒரு சொலை முனகனறற முனபனடுப்பில் 
ஜி7 ்ொடு்களில் முதைொவது இலனந்த ்ொடு 
இததொலி ஆகும் 

• ஐககிய ்ொடு்கள் �ொது்கொப்பு சல� தீர்ைொனம் 
2462 ஐ தீவிரதததிறகு நிதியளிததலை 
எதிர்ப்�தற்கொ்க  

• தமிழ்க முதைலைச்சர் புதிதொ்க 
உருவொக்கப்�ட்டுள்ள திருைங்கைம் வருவொய் 
க்கொட்டததிலன துவககி லவததொர்.

• ைொனிை அரசு பசனலன ைததிய ரயில்கவ 
நிலையததின ப�யரிலன புரட்சித தலைவர் 
டொகடர் எம் ஜி ரொைச்சந்திரன ைததிய ரயில்கவ 
நிலையம் என ப�யர்ைொறைம் பசய்துள்ளொது 

• ைொர்ச் 5 அனறு தமிழ்்க அரசின வருவொய்ததுலை 
e-Adangal  எனை பசயலிலய பவளியிட்டுள்ளது

• ைொர்ச் 7 ஐ ஜன அவுசி தினைொ்க அறிவிதது 
மூைககுறு ைருந்து்கலள �றறிய விழிப்புணர்வு 
ஏற�டுததுவது இதன க்ொக்கைொகும்

17வது ைக்களலவ கதர்தல் 

இந்தியத கதர்தல் ஆலணயம் ைொர்ச் 10, 2019 
அனறு ப�ொதுதகதர்தலுக்கொன அட்டவலனலய 
பவளியிட்டது 

ப�ொதுதகதர்தல் ஏப்ரல் 11 துவஙகி பைொததம் 7 
்கட்டைொ்க ் லடப�றும் என பதரிவிக்கப்�ட்டுள்ளது

16வது ைக்களலவயின �தவிக்கொைம் ஜீன 3, 
2019ககுள் முடிவலடகிைது, அரசியைலைப்புச் 
சட்டவிதி 324 கதர்தல் ்டததுவதறகு கதர்தல் 
ஆலணயததிறகு அதி்கொரம் வழஙகுகிைது

ப�ொதுதகதர்தலுடன இலனந்து, ஆந்திரபிரகதசம், 
அருணொச்சை பிரகதசம், ஒடிசொ, சிககிம் 
ஆகியவறறின சட்டப்க�ரலவ்களுககும் கசர்தது 
கதர்தல் ்டததப்�ட்டது 

கதர்தல் ஆலணயம் வொககுச்சீட்டு சரி�ொர்ககும் 
முலைலய ்ொடு முழுவதும் பசயல்�டுதத 
உள்ளதொ்க அறிவிததுள்ளது 

ஏப்ரல ைாே நடப்பு நிகழ்வுகள் 

• ஏப்ரல் 1 அனறு ஜப்�ொன அந்த  ் ொட்டின புதிய 
ச்கொப்தததின ப�யரிலன பரய்வொ என 
அறிவிததுள்ளது 

• ைததிய அரசின சிைந்த ்கல்வி நிறுவனங்களின 
கதசிய தரவரிலசப் �ட்டியலில் பைட்ரொஸ் ஐ ஐ 
டி முதலிடம், இந்திய அறிவியல் ்கழ்்கம் 
ப�ங்களூரு, இரண்டொம் இடததிலன 
ப�றறுள்ளது 

• உை்க �ததிரிகல்க சுதந்திரக குறியீட்டில் 
இந்தியொ 140வது இடம் ப�றறுள்ளது

• ஏர்படல் ைறறும் FICCI அலைப்பு இலனந்து 
ப�ண்்களின �ொது்கொப்பிற்கொ்க My circle   எனை 
பசயலிலய அறிமு்கப்�டுததியுள்ளது 

• குடியரசுததலைவர் ரொம்னொத க்கொவிந்த ஏப்ரல் 
9, 2019 அனறு வீரைரனைலடந்த வீரர்்களின 
குடும்�ததிறகு உதவுதற்கொன சி ஆர் பி எப் வீர் 
�ரிவொர் விண்ணப்�ததிலன துவஙகி லவததொர்.

• க்கரளொவின ைைப்புரம் ைொவட்டததில் பவஸ்ட் 
ல்ல் லவரஸ் தொககியதொ்க பசய்தி்கள் 
குறிப்பிட்டன

• ைனிப்பூரில் உள்ள கைறகு இம்�ொல் 
ைொவட்டததில் ப�கயங கிரொைம் இந்தியொவின 
முதைொவது ்கொர்ன எதிர்ைலை குடிகயறைப்�குதி 
எந்த குறியீட்டிலன ப�றறுள்ளது

• ரிசர்வ் வஙகி புதிய 20 ரூ�ொய் க்ொட்டுக்கலள 
�ச்லச கசர்ந்த ைஞ்சள் நிைததில் பவளியிட 
உள்ளது, இந்த ரூ�ொய் க்ொட்டில் எல்கைொரொ 
குல்கயின �டம் அலைய இருககிைது 

• ்ொவல் கசொகைொ என�திற்கொ்கொ ரவிந்தரனொத 
தொகூர் இைககிய விருது ரொன தொஸ்குப்தொவின 
வழங்கப்�ட்டுள்ளது

• ைொர்ச் 30 முதல் ஏப்ரல் 1 வலர, குகரசியொ, 
க�ொல்வியொ, சிலி ்ொடு்களுககு 
குடியரசுததலைவர் ரொம்னொத க்கொவிந்த 
சுறறுப்�யனம் கைறப்கொண்டொர்
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• 24 * 7 அல்ட்ரொ குலைந்த உமிழ்வு ைண்டைதலத 

(யுஎல்இஇசட்) பசயல்�டுததும் உைகின முதல் 
்்கரைொ்க ைண்டன ஆனது.

• ஆசியொவின மி்கப்ப�ரிய மின கசமிககும் 
முலைலய படஸ்ைொ உருவொககியுள்ளது, இது 
ஜப்�ொனில் இரயில்்களுககு  ப்ருக்கடி 
்கொைததில் ஆறறைலை வழஙகும் 

• உைகின மி்க நீளைொன உப்புககுல்க 
இஸ்கரலுககு அருகில் உள்ள �ொலைவனதஹ்டில் 
கசொகடொம் ைலையில் ்கண்டுபிடிக்கப்�ட்டுள்ளது, 
இந்தக குல்கயின ப�யர் ைல்ஹம்

• ஸ்கைொக்கவியொ  ொ்ட்டின ஊழல் எதிர்ப்புச் 
பசயல்�ொட்டொளர் சுசொனொ க்கபுகடொவொ அந்த ் ொட்டின 
முதைொவது ப�ண் குடியரசுததலைவர் ஆனொர் 

• உைகின முதைொவது முழுலையொன 5ஜி 
பதொழில்னுட்�ததிலன பதனப்கொரியொ 
பசயல்�டுததியுள்ளது 

• ஜிஎஸ்டி வருவொய் வசூல் ரூ. 1 ஏப்ரல், 2019 
அனறு பவளியிடப்�ட்ட அரசொங்க 
அறிவிப்பின�டி ைொர்ச் ைொதததில் 1, 06, 577 
க்கொடி ரூ�ொய். இது ஜிஎஸ்டி 
அறிமு்கப்�டுததப்�ட்டதிலிருந்து மி்க உயர்ந்த 
ைொத வசூலைக குறிததது.

• ஐஸ்கரொ பி எஸ் எல் வி சி 45 ஏப்ரல் 1  அனறு 
எமிசொட் பசயறல்ககக்கொள் ைறறும் சர்வகதச 
்ொடு்களின 28 பசயறல்கக க்கொள்்கலள 
பவறறி்கரைொ்க விண்ணில் ஏவியது 

• முனனொள் ஹொககி வீரர் கிரஹொம் பரய்லட 
இந்திய ஹொககி அணியின தலைலை 
�யிறசியொளரொ்க நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்.

• கிபைரி க�ொபைொசொக ்டுவர் முதனமுதைொ்க 
ஆண்்கள் சர்வகதச க�ொட்டியில் ப�ண் 
்டுவரொ்க பசயைொறறிய முதல் ப�ண்  ்டுவர் 
ஆவொர்

• முதனமுதைொ்க ரஷ்ய அதி�ர் விளொமிதிர் 
புதினும், வட ப்கொரியத தலைவர் கிம் ஜொங 
யுனனும் விளொடிவஸ்டொககில் சந்திததனர்

• ஆப்ரிக்க ்ொடொன ைைொவி உைகின முதைொவது 
ைகைரிய தடுப்பு ைருந்தொன RTS, S இரண்டு 
வயதிறகுட்�ட்ட குழந்லத்களுக்கொ்க 
பசயல்�டுததியுள்ளது

• இந்தியொவுடன 70 ஆண்டொ்க நிர்வொ்கத 
பதொடர்பு ப்கொண்டிருப்�தற்கொ்க இந்கதொகனசியொ 
ரொையொன நிலனவு அஞ்சல் அட்லடலய 
பவளியிட்டுள்ளது

• விககிலீக கதொறறுவிப்�ொளர் ஜீலியன அசொஞ்கச 
ஏப்ரல் 11 அனறு ைண்டனில் உள்ள ஈககுவொடர் 
்ொட்டின தூதர்கததில் ல்கது பசய்யப்�ட்டொர்

• ்கணடொவின ப�ொதுச்சல�யின முதைொவது 
பவள்லள நிைததவர் அல்ைொத எதிர்க்கட்சி 
தலைவரொ்க இந்திய வம்சொவளிலயச் கசர்ந்த 
ஜகமீத சிங கதர்ந்பதடுக்கப்�ட்டுள்ளொர்

• பதலுஙகு ்கவிஞர் க்க சிவொ பரட்டி 2018 ஆம் 
ஆண்டிற்கொன சரஸ்வதி சம்ைொன விருதுககு 
கதர்ந்பதடுக்கப்�ட்டுள்ளொர். அவரது ்கவிலதத 
பதொகுப்�ொன �ொ்கொகி ஒட்டிஹில்கடவுககு 
இவ்விருது வழங்கப்�ட்டுள்ளது

• ரஷ்யக கூட்டலைப்பின மி்க உயரிய குடிைக்கள் 
விருதொன புனித ஆண்ட்ருவ் விருது பிரதைர் 
்கரந்திர கைொடிககு வழங்கப்�ட்டுள்ளது

• மூனறு ஆரொய்ச்சியளர்்கல், ப�னிக்கொ, 
ஹிண்டொன ைறறும் லி்கன 2018 ஆம் 
ஆண்டிற்கொன டியிரிங விருது வழங்கப்�டுகிைது. 
இவ்விருது ்கம்யூட்டருக்கொன க்ொ�ல் �ரிசொ்க 
அறியப்�டுகிைது, பசயறல்க நுண்ணறிவிற்கொ்க 
இவ்விருது வழங்கப்�ட்டுள்ளது

• ப்கனயொலவச் கசர்ந்த பீட்டர் தபிசி உை்க 
ஆசிரியர் விருது 2019 வழங்கப்�ட்டது 

• பைொசொம்பியொககியொலவத தொககிய இடொய் 
புயலின �ொதிப்பிறகு இந்தியொ ஆ�கரசன 
சஹொயதொ உதவி புரிந்தது.

• முதனமுதைொ்க புல்கப்�டம் எடுக்கப்�ட்ட 
்கருந்துலளககு ஹவொய் க�ரொசிரியர் ைொரி 
கிமுரொ �வுபஹ எனை ப�யரிலன 
அக்கருந்துலளககு சூட்டியுள்ளொர். இந்தக 
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்கருந்துலள ஈபவண்ட் ஹொரிசொன 
பதொலைகனொககி �டம் எடுததது 

• இைஙல்க அதனுலடய முதைொவது 
பசயறல்ககக்கொளொன ரொவனொ ஏப்ரல் 18, 2019 
அனறு வொனில் பசலுததியது 

• 23வது ஆசிய அபதபைட்டிக க�ொட்டியில் 
இந்தியொ 17 பைடல்்கலள பவனறுள்ளது

• ஐககிய அரபு எமீர்கம் அந்த ்ொட்டின உயரிய 
விருதொன லசயத பைடல் பிரதைர் ்கரந்திர 
கைொடிககு வழங்கப்�ட்டுள்ளது 

• ஐ என எஸ் இம்�ொல் ஏவு்கலன தொகககும் 
மும்ல�யில் பசயல்�ொட்டுககு 
ப்கொண்டுவரப்�ட்டது 

• உை்க வஙகியின புதிய தலைவரொ்க டொவிட் 
ைொல்�ொஸ் கதர்ந்பதடுக்கப்�ட்டுள்ளொர்

• கூகுள் அந்கதொஸ் ்களவுட் கைைொண்லை ்கருவி 
கூகுகிளொல் அறிமு்கப்�டுதத�ட்டுள்ளது. இது 
எந்த இடததிலிருந்தும் பசயலிலய இயக்க 
வழிவல்க பசய்யும் 

• 2018 ஆம் ஆண்டின விஸ்படனஸ் முனனனி 
கிரிகப்கட் வீரரொ்க விரொத க்கொலி 
அறிவிக்கப்�ட்டுள்ளொர்.

• ைொறறுததிைனொளி்களிலடகய வொக்களிககும் 
விழிப்புணர்லவ ஏற�டுததிய சங்கர ரொைன 
அவர்்கலள கதர்தல் ஆலணயம் �ொரொட்டியது 

• ைொனிை அரசு முனனொள் உயர்னீதிைனை நீதி�தி 
பி.கதவதொல் ஐந்து உறுப்பினலரக ப்கொண்ட 
தமிழ்க கைொக ஆயுகதொ அலைப்பின 
தலைவரொ்க நியமிததுள்ளது 

• மூதத ஐ ஏ எஸ் அதி்கொரி ஆர் �ழனிசொமி புதிய 
ைொனிை கதர்தல் ஆலணயரொ்க 
நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்

• The Overstory-Richard Powers 

• Quichotte-Salman Rushdie

• ஆண்டு கதொறும் ஏப்ரல் 22  உை்க புவி தினைொ்க 
ப்கொண்டொடப்�டுகிைது. இந்த ஆண்டு புவி 

தினததின 50 ஆண்டு ஆகும், இந்த 
ஆண்டிற்கொன ்கருப்ப�ொருள் “ ்ைது 
உயிரி்கலள �ொது்கொப்க�ொம்

• உை்க அறிவுசொர் பசொததுரிலை தினம் ஏப்ரல் 
26 அனறு உை்கம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்�ட்டது

தை ைாே நடப்பு நிகழ்வுகள் 

• அருணொச்சை பிரகதசததில் முழு 
ப�ரும்�ொனயுடன முதைொவது பி கஜ பி 
அரசொங்கம் �தவிகயறைது, அம்ைொனிைததின 
முதல்வரொ்க க�ைொ ்கொண்டு �தவிகயறைொர்

• சிககிம் ைொனிைததின முதைலைச்சரொ்க பிகரம் 
சிங தைொங எனை பி ஏ க்கொகை புதிய 
முதல்வரொ்க �தவிகயறைொர்

• ஆந்திரொவின புதிய முதல்வரொ்க யுவரொஜ 
ஸ்ரொமி்க ரது ்கொஙகிரஸ் ்கட்சிலயச் கசர்ந்த ஒய் 
எஸ் பஜ்கன கைொ்கன பரட்படொ �தவிகயறைொர்

• பிஜி ஜனதொ தல் தலைவரொன ்வீன �ட்னொயக 
ஒடிசொ ைொனிைததின முதல்வரொ்க ஐந்தொவது 
முலை �தவிகயறைொர்.

• பிரதைர் ்கரந்திர கைொடி �தவிகயறகும் 
விழொவிறகு இம்முலை பிம்ஸ்படக அலைப்பின 
தலைவர்்களுககு அலழப்பு விடுக்கப்�ட்டது

• கை 16 அனறு கைொக�ொல் அலைப்பின 
இலனயதளம் கைொக�ொல் அலைப்பின தலைவர் 
பினொகி சந்திரக்கொஷ் தலைலையில் 
துவககிலவக்கப்�ட்டது

• பைட்ரொஸ் வடககு கரொட்டரி அலைப்பு 
ைொணவர்்களுககு ் ொப்கின வழஙகும் புரொபஜகட் 
்கண்ணம்ைொ திட்டததிலன துவககி லவததது.

• ஐ ஐ டி �ொம்க� இந்தியொவில் தயொரிப்க�ொம் 
எனும் நுண் பசயலிலய உரு்கொககி உள்ளது

• யுபனஸ்க்கொ அலைப்பு ல்கைொஸ் 
ைொனசகரொவலர தற்கொலி்க உை்க ்கைொச்சொர 
�ட்டியலில் கசர்ததுள்ளது.

• பிரிட்டன �ொரளைனைம் உைகிகைகய முதல் 
முலையொ்க ்கொைனிலை ைொறை அவசரனிலை 
பிர்கடனதலத கை 1, 2109 அனறு அறிவிததது 
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• சர்வகதச ஹொககி கூட்டலைப்பின தலைவரொ்க 
நியமிக்கப்�ட்ட முதல் இந்தியர் டொகடர் பிபு 
்கல்யொன ்ொயக

• கை 21, 2019 அனறு ஓைன எழுததொளர் கஜொ்கொ 
அல்ஹர்தி 2019ஆம் ஆண்டிற்கொன கைன 
புக்கர் இண்படர்கனசனல் விருது அவருலடய 
Celestial Bodies’ எனை ்ொவலுக்கொ்க 
வழங்கப்�ட்டது

• பிரொனசின உயரிய விருதொன பசவொலியர் 
விருது இஸ்கரொவின முனனொள் தலைவர் ஏ 
எஸ் கிரண்குைொருககு இந்திய பிரொண்ஸ் 
விண்பவளி கூட்டுைலவ கைம்�டுததியதற்கொ்க 
வழங்கப்�ட்டது 

• தன�ொலின திருைனதலத அஙகீ்கரிதத முதல் 
ஆசிய ்ொடு தய்வொன 

• ்கொமி ரிதொ பசர்�ொ 24 முலை எவபரஸ்ட் 
சி்கரதலத அலடந்தவர் 

• சொங்கொய் கூட்டலைப்பின ைொனொடு கை 21 
ைறறும் 22 ல் கிர்கிஸ்தொன தலைன்கர் 
பிபஷககில் ்டடிப�றைது – இதில் ்ைது 
பவளியுைவுததுலை அலைச்சர் சுஷ்ைொ சுவரொஜ 
்கைந்து ப்கொண்டொர்

• கை 22 அனறு பி எஸ் எல் வி சி 46 ரிசொட் 2பி 
எனை பசயறல்ககக்கொலள புவி ஆய்வுக்கொ்க 
வினனில் பசலுததியது 

• கவதிப்ப�ொருட்்கள் ைறறும் ்கழிவுப் 
ப�ொருட்்களுக்கொன மூனறு ஒப்�ந்தங்களுக்கொன 
கூட்டம் ்லடப�றைது. க�சல் ்கழிவி்கள், 
ரொட்டர்டம் ைறறும் ஸ்டொககஹொம் ஒப்�ந்தம் 
கவதிக்கழிவு்கள் பதொடர்�ொனது 

• இந்தியொவின சச்சின படண்டுல்்கர் பு்கழ்ப�றை 
கிரிகப்கட் வீரர் ஐ.சி.சி கிரிகப்கட் உை்கக 
க்கொப்ல� 2019 பதொடக்க ஆட்டததில் 
வர்ணலனயொளரொ்க அறிமு்கைொனொர்

• ஐ பி எல் க�ொட்டியில் ஒரு ரன விததியொசததில் 
பசனலன சூப்�ர் கிஙஸ் அனிலய மும்ல� 
இந்தியன அணி கதொற்கடிததது.

• உயிரித பதொழில்னுட்�ததுலை MANAV எனை 
திட்டததிலன துவககியுள்ளது, இது ைனித 
உளவியல் பதொடர்�ொனவறலை 
கைம்�டுததுவ்தற்கொ்க 

• ஓய்வு ப�றை உச்ச நீதிைனை நீதி�தி எம் பி 
கைொகூர் பிஜி ்ொட்டின தலைலை நீதி�தியொ்க 
நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்

• ஆர்டிக ்கவுனசில் அலைப்பில் இந்தியொ 
�ொர்லவயொளரொ்க ைறு�டியும் 
கதர்ந்பதடுக்கப்�ட்டுள்ளது.

•  ் ொசொவின நியூ பஹொலர்னஸ் விண்்கைததொல் 
அதன வரைொறறுப் �யணைொன அல்டிைொ 
துகைவுககுப் பிைகு மீண்டும் ஒளி�ரப்�ப்�ட்ட 
முதல் விரிவொன �டங்கள்-இதுவலர 
ஆரொயப்�ட்ட மி்க பதொலைதூர ைறறும் மி்கப் 
�ழலையொன விண்பவளி ப�ொருள்

• சர்வகதச பதொலைதபதொடர்பு ைறறும் த்கவல் 
அலைப்பு தினம் கை 17 அனறு 
ப்கொண்ட்டொடப்�டுகிைது 

• சொலைப்�ொது்கொப்பிற்கொன தலைலை என�து 
கை 6 முதல் 12 வலர ப்கொண்டொடப்�ட்ட உை்க 
சொலை �ொது்கொப்பு வொரததிற்கொன ்கருப்ப�ொருள் 
ஆகும்.

ஜீன் ைாே நடப்பு நிகழ்வுகள்

• ைததிய பிரகதசததில் உள்ள ஹொர்தொ 
ைொவட்டதததின பைொதத வொககு எண்ணிகல்க 
�ணி்கலளயும் ப�ண்்களொல் 
கைறப்கொள்ளப்ப்ப�ொட்ட முதல் ைொவட்டம் 

• இந்தியொ முதல் முலையொ்க ஐககிய ்ொடு்களின 
�ொைவனைொதலைத தடுககும் ஒப்�ந்தததிலன 
அடிப்�லடயொ்க லவதது ்கொன�ரனஸ் ஆப் 
�ொர்டிஸ் ைொனொடு படல்லியில் 2 பசப்டம்�ர் 
முதல் 13 வலர ்டதத உள்ளது 

• கதர்தல் ஆலணயம் கதசிய ம்க்கள் ்கட்சிலய 
இந்தியொவின 8வது கதசிய ்கட்சியொ்க ஜீன 7 
அனறு �திவு பசய்தது 
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• புதிதொ்க நியமிக்கப்�ட்ட பவளியுைவுததுலை 
அலைச்சர் டொகடர் பஜய் சங்கர் பூட்டொன 
்ொட்டிறகு ஜீன 7, 8 ஆகிய கததி்களில் விஜயம் 
பசய்தொர்

• உை்க சு்கொதொர நிறுவனம் சர்வகதச அளவில் 
AWaRe எனும் பிரச்சொரததிலன 
நுண்ணியிரி்கள் எதிர்ப்புக்கொ்க 
கைறப்கொள்ளுைொறு உை்க  ்ொடு்கலள 
வலியுறுததி உள்ளது 

• உை்க வர்தத்க நிறுவனததின வளர்ந்து வரும் 
்ொட்டின அலைச்சரலவக கூட்டம் கை 13-14ல் 
படல்லியில் ்லடப�றைது 

• 11வது ஆர்டிக ்கவுனசில் கூட்டம் பினைொந்தின 
கரொவனிகையில் ்லடப�றைது 

• ்கொர்்கொ பிரஹொர் எனும் மி்கப்ப�ரிய ரொணுவ 
ஒததில்க �ஞ்சொப்பில் ்லடப�றைது 

• சர்வகதச ஒலிம்பிக தலைவர் தொைஸ் க�ட்ச் 
2026 ஆம் ஆண்டின குளிர்்கொை ஒலிம்பிக 
க�ொட்டி இததொலியில் ்லடப�றும் என 
அறிவிததுள்ளொர்

• இந்திய ்டில்க தியொ மிஸ்ரொ நிலையொன 
கைம்�ொட்டு இைககு்களின தூதுவரொ்க 
நியமிக்கப்�ட்டுள்ளர்

• இந்தியொவின ஜி.எஸ். ைட்சுமி ஐ.சி.சி.யின 
சர்வகதச க�ொட்டி ்டுவர்்கள் குழுவில் 
நியமிக்கப்�ட்ட முதல் ப�ண்ைணி ஆனொர், 
உடனடியொ்க சர்வகதச விலளயொட்டு்களில் 
�ணியொறை தகுதியுலடயவர்

• ரொ அலைப்பின தலைவரொ்க சைந்த க்கொயல் 
நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்

• கதசிய ஜனனொயக கூட்டனி கவட்�ொளர் ஓம் 
பிர்ைொ 17வது ைக்களலவயின தலைவரொ்க 
ஒருைனதொ்க கதர்ந்பதடுக்கப்�ட்டுள்ளொர். 
தற்கொலி்க ச�ொனொய்கரொ்க �ணியொறறியவர் 
டொகடர் வீகரந்திர குைொர்

• ைததியப் பிரகதசததிலன கசர்ந்த பி கஜ பி 
தலைவர் தொவர்சந்த ப்கைொட் ரொஜய ச�ொவின 

அலவததலைவரொ்க நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்

• �ததிரிகல்கயொளர்்கள் கியொவ் கசொ ஓ ைறறும் 
வொ கைொன எனை மியொனைலரச் கசர்ந்த 
இருவரும் யுபனஸ்க்கொவின �ததிரிகல்க 
சுதந்திர விருதுககு கதர்ந்பதடுக்கப்�ட்டுள்ளனர்

• 180 ்ொடு்கள் ஐ ்ொவின புதிய பிளொஸ்டிக 
எறறுைதி ஒப்�ந்தைொன க�சல் உடன�டிகல்கலய 
ஏறறுகப்கொண்டுள்ளனர்.

• இரண்டொவது உை்க ைொறறுததிைனொளி்கள் 
ைொனொடு ஜீன 6 முதல் 8 வலர அர்பஜண்டினொவின 
பியுகனொஸ் ஏர்ஸ் எனை இடததில் ் லடப�றைது

• �ொ�ொ ரொம் கதவின சுயசரிலத ‘My Life, My 

Mission’

•  ஓைன வலளகுடொவில் இந்திய ்கடற�லட 
பதொடஙகிய ஆ�கரஷன சங்கல்ப் ்டவடிகல்க, 
இந்தியக ப்கொடியிடப்�ட்ட ்கப்�ல்்கலள இப்�குதி 
வழியொ்க ்கடததுகிைது.

• ரிசர்வ் வஙகி வி ஜி ்கனனன தலைலையில் ஏ 
டிம் ்கட்டணம் பதொடர்�ொ்க ஆரொய உயர்ைட்டக 
குழுவிலன அலைததுள்ளது

• இந்தியொவின ்கணககு தணிகல்க அலுவைர் 
ரொஜிவ் பைஹ்ரிசி உை்க சு்கொதொர அலைப்பின 
பவளித தணிகல்கயொளரொ்க 2020 முதல் 2023 
வலர  கதர்ந்பதடுக்கப்�ட்டுள்ளொர்

• 2019 ஆம் ஆண்டின ஜி 20 உச்சிைொனொடு ஜீன 
28, 29ல் ஜப்�ொனில் உள்ள ஒசொ்கொ ்்கரில் 
்லடப�றைது 

• ைொைததீவு அந்த ்ொட்டின உயரிய விருதொன 
நிசொன இ்ஷுசுதின விருதிலன பிரதைர் ந்கரந்திர 
கைொடிககு வழஙகியது 

• சட்டிஸ்்கலரச் சொர்ந்த சிவொனி ஜொதவ் ப�மினொ 
மிஸ் கிரொண்ட் இந்தியொ �ட்டததிலனயும், 
பி்கொலரச் கசர்ந்த ஸ்கரயொ சங்கர் மிஸ் 
இந்தியொ யுலனட்படட் ்கொண்டிபனண்ட் 
�ட்டதலதயும் மிஸ் இந்தியொ �ட்டததிலன 
சுைன ரொவும் ப�றறுள்ளனர்
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•   நிதி ஆகயொக இனறு ஒரு விரிவொன சு்கொதொர 
குறியீட்டு அறிகல்கலய பவளியிட்டது, 
“ஆகரொககியைொன ைொநிைங்கள், ப�ரிய 
ைொநிைங்களில் முறக�ொக்கொன இந்தியொ, 
க்கரளொ, �ஞ்சொப் ைறறும் தமிழ்்ொடு 
ஒட்டுபைொதத பசயல்திைலனப் ப�ொறுததவலர 
முதலிடததில் உள்ளன

• உை்க அலைதிக குறியீட்டில் இந்தியொ 141 வது 
இடம் ப�றறுள்ளது, ஐஸ்ைொந்து முதலிடததில் 
உள்ளது 

• நிதி ஆகயொககின தலைலை ப�ொறுப்பு அதி்கொரி 
அமிதொப் ்கொந்திறகு இரண்டொண்டு ்கொைம் 
�தவி நீட்டிப்பு பசய்யப்�ட்டுள்ளது

• நுண்ணறிவுப் பிரிவின புதிய தலைவரொ்க 
அரவிந்த குைொர் நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொஅர்.

• உை்கக க்கொப்ல�ப் க�ொட்டியில் ஹொட்ரிக 
சொதலன புரிந்த இரண்டொவது இந்திய �ந்து 
வீச்சொளர் மு்கைது ஷொமி 

• ்கொஙகிரஸ் ்கட்சியின ைக்களலவ குழு 
தலைவரொ்க ஆதிர் ரஞ்சன சவுதரி 
நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்.

• ரிகவொல்ட் இண்படலி்கொர்ப் இந்தியொவின 
முதைொவ்து ்வீன மின கைொட்டொர் ல�க RV 
400 பவளியிட்டுள்ளது 

• ஜல்சகதி அலைச்ச்கம் புதிதொ்க 
உருவொக்கப்�ட்டுள்ளது, இது ஏற்கனகவ இருந்த 
நீர் ைறறும் ஆறு கைைொண்லை அலைச்ச்கம் 
ைறறும் ்கஙல்க ைறுபுணரலைப்பு ைறறும் குடினீர் 
ைறறும் தூய்லை அலைச்ச்கம் ஆகியவறலை 
ஒனறிலனதது உருவொக்கப்�ட்டதொகும். இதன 
க்ொக்கம் ைக்களுககு �ொது்கொப்�ொன குடினீர் 
வழஙகுவது ஆகும்

• ்ொ்கைொந்தில் உள்ள ஸினிக ச்ப்கொ 
�ள்ளததொககு உை்க சுறறுச்சூழல் தினததனறு 

பிளொஸ்டிக இல்ைொ ைண்டைைொ்க 
அறிவிக்கப்�ட்டுள்ளது 

• க�ஸ்புககின புதிய டிஜிட்டல் �ணததின ப�யர் 
லிப்ரொ 

• குழந்லத பதொழிைொளர்்களுககு எதிரொன 
சர்வகதச தினம் ஜீன 12 அனறு 
அனுசரிக்கப்�ட்ட்ட்டது. இந்த ஆண்டிற்கொன 
்கருப்ப�ொருள் “ குழந்லத்கள் ்களததில் கவலை 
பசய்யககூடொது ஆனொல் ்கனவில் கவலை 
பசய்யகவண்டும்.

• தொய்ைொந்தின பிரதைரொ்க பிரயுத சொன ஒச்சொ  
கதர்ந்பதடுக்கப்�ட்டுள்ளொர்

• தமிழ்்கததின புதிய டி ஜி பியொ்க கஜ க்க திரி�ொதி 
கதர்ந்பதடுக்கப்�ட்டுள்ளொர்.

• தமிழ்க சட்டப்க�ரலவச் பசயைொளரொ்க 
சீனிவொசன நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்.

• தமிழ்கததின புதிய தலைலைச்பசயைொளரொ்க 
க்க, சண்மு்கம் நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்.

• தமிழ்கததின வண்ணததுப்பூச்சியொ்க ‘தமிழ் 
ைைவன’ (சிர்கரொஸ்ரொ தொய்ஸ்) வண்ணததுப் 
பூச்சி அறிவிக்கப்�ட்டுள்ளது, 

• தமிழ்கததின 15வது ைொன்கரொட்சியொ்க 
திருவள்ளூர் ைொவட்டததின ஆவடி  ்்கரொட்சி 
தரம் உயர்ததப்�ட்டுள்ளது

• கதசிய புள்ளியியல் தினம் ஜீன 29 அனறு 
அனுசரிக்கப்�ட்டது-இந்த ஆண்டுக்கொன 
்கருப்ப�ொருள் – நிலையொன வளர்ச்சி 
இைககு்கள்

• சுறறுச்சூழல் தினததின ்கருப்ப�ொருள் “ ்கொறறு 
ைொசிலன ஒழிப்க�ொம்”

• பிபரஞ்சு ஒப்�ன படனனிஸ் 
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Sl. No.
Category

பிரிவு 
Winner

வவன்வர்
Runner Up

எதிர்வ்காண்ைவர்
1. ஆைவர் ஒறம்யர் Rafael Nadal (Spain)

ரகபல் ்ைால் (ஸ்வபயின) 

Austria Dominic Thiem

ஆஸ்திரியா வைாமினிக திம
2. Women’s Singles

ை்களிர் ஒறம்யர்

Ashleigh Barty (Australia)

ஆஷ்கை பார்தி (ஆஸ்திகரலியா) 

Marketa Vondrousova (Czech 

Republic)

ைார்வ்கைா வவாண்ட்ருகசாவா (வசக 
குடியரசு 

3. Men’s Doubles

ஆைவர் இரட்மையார்

Kevin Krawietz (Germany) and 

Andreas Mies (Germany)

வ்கவின கராவியட்ஸ் (வெர்ைனி) 
ைறறும ஆண்ட்ரியாஸ் மைஸ் 

(வெர்ைனி) 

Jeremy Chardy (France) and 

Fabrice Martin (France)

வெராமி சார்டி ைறறும வபப்ரிஸ் 
ைார்டின (பிராண்சு) 

4. Women’s Doubles

ை்களிர் இரட்மையர் 

Tmea Babos (Hungary) and 

Kristina Mladenovic (France)

மியா பாகபாஸ் (ஹஙக்கரி) 
கிரிஸ்டினா ைவைவனாவிக (பிரானஸ்)

Duan Yingying (China) and Zheng 

Saisai (China)

டுயான யிஙகியங ைறறும வசங 
சயசாய (சீனா) 

5. Mixed Doubles

்கைப்பு இரட்மையர்

Latisha Chan (Chinese Taipei) 

and Ivan Dodig (Croatia)

ைதிசா சான (சீனா) ைறறும இவான 
ைாடிக (குகரசியா) 

Gabriela Dabrowski (Canada) 

and Mate Pavic (Croatia)

க்கப்ரிைா ைாப்மரஸ்கி (்கனைா) 
ைறறும ைகை பாவிக (குகரசியா)

ஜீமை ைாே  நடப்பு நிகழ்வுகள் 

• ஜீலை 22, 2019 அனறு சகதி வொய்ந்த ஜி எஸ் 
எல்வி ைொக 3-1 சந்திரயொன-2 விண்்கைததிலன 
விண்ணில் பசலுததியது-இததிட்டததின திட்ட 
இயககுனர் வனிதொ முதலதயொ, மிசன இயககுனர் 
ரிது ்கரிதொல் 

• உை்க சு்கொதொர அலைப்பு  இைஙல்க தட்டம்லை 
க்ொலய ஒழிததுவிட்டதொ்க அறிவிததுள்ளது 

• 500 தீவு்கலளக ப்கொண்ட �ொைொயு  ்ொடு 
சர்வகதச சூரியசகதி கூட்டலைப்பின 76வது 
உறுப்பினரொ்க கசர்ந்துள்ளது

• ஜீலை 31 அனறு ரொஜயச�ொ முததைொக ைகசொதொ 
தலடச் சட்டததிலன நிலைகவறறியுள்ளது 

• ைததிய அரசு 22வது கதசிய மினனொளுல்க 
ைொனொட்டிலன கை்கைொயொவின சில்ைொங 

்்கபரொல் ஆ்கஸ்ட் 8 ைறறும்  9 கததி்களில் 
்டதத உள்ளது

• ஐ ஐ டி பைட்ரொஸ் ்வின அகரி்கொப்டலர 
உருவ்வொககியுள்ளது, இது கவளொண் 
நிைங்களில் பூச்சிகப்கொல்லிலய தூவ உதவும் 

• உைக ்கொது க்களொகதொர் இலளஞர் க�ட்மிட்டன 
க�ொட்டியில் தமிழ்்கததிலன கசர்ந்த பஜர்லின 
அனி்கொ தங்கப் �தக்கம் பவனறுள்ளொர்

• ஒடிசொ ரசகுல்ைொவிறகு புவிசொர் குறியீடு 
வழங்கப்�ட்டுள்ளது, இரண்டொண்டு்களுககு 
முனனர் கைறகு வங்கததிறகும் 
ரசகுல்ைொவிற்கொன புவிசொர் குறியீடு 
வழங்கப்�ட்டது

• நிதி ஆகயொக ைறறும் வொட்்ப் இலனந்து 
ப�ண் பதொழில் முலனகவொர்்களுக்கொன 
தளததிலன கைம்�டுததி இந்தியொவில் ப�ண் 
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பதொழில்முலனலவ ஊக்கப்�டுதத ்டவடிகல்க 
எடுததுள்ளது

• பிரதைர் ்கரந்திர கைொடி அலனந்திந்திய 
புலி்கள் ்கணகப்கடுப்ல� சர்பவகதச புலி்கள் 
தினைொன ஜீலை 29ல் பவளியிட்டொர், 
இந்தியொவில் தறக�ொது 2967 புலி்கள் உள்ளது, 
கைலும் புலி்கள் எண்ணிகல்க வளர்ச்சி 33% 
ஆகும் 

• இந்த அறிகல்கயின �டி ைததியபிரகதசததில் 
அதி்க�ட்சைொ்க 526 புலி்களும், ்கர்னொட்கொவில் 
524 புலி்களும், உததிர்கொண்டில் 442 புலி்களுள் 
உள்ளன 

• இந்தியொ க்�ொள் ைொஜிஸ்டிகஸ் ைொனொடு 
க்�ளததின ்கொதைொண்டு ் ்கரில் ் லடப�றைது 

• ைக்களலவததலைவர் ஒம் பிர்ைொ 
ப�ொதுக்கணககு குழுவின தலைவரொ்க 
்கொஙகிரஸ் ்கட்சிலயச் கசர்ந்த ஆதிர் ரஞ்சன 
சவுதரிலய நியமிததுள்ளொர்

• பி எஸ் எடியூரப்�ொ ்கர்னொட்க சட்டப்க�ரலவயில் 
்ம்பிகல்க வொகப்கடுப்பில் பவறறிப�றறுள்ளொர்

• ைததிய விலளயொட்டு அலைச்ச்கம் 2020 ஆம் 
ஆண்டின க்ககை இந்தியொ இலளஞர் 
விலளயொட்டுப் க�ொட்டி்கள் ்கவுஹொததியில் 
்லடப�றும் என அறிவிததுள்ளது

• பிரதைர் ்கரந்திர கைொடி “Chandra Shekhar-The 

Last Icon of Ideological Politics”; எனை 
புதத்கததிலன பவளியிட்டொர், இப்புதத்கம் 
ஹரிவனசிங அவர்்களொஅல் எழுதப்�ட்டது

• பைய்னி்கர் ்ொனயம் பதொடர்�ொன 
அலைச்சரலவ்களுககு இலடகயயொன சு�ொஷ் 
சந்திர ்கொர்க குழு அறிகல்கலய அரசிடம் 
தொக்கல் பசய்துள்ளது

• உை்க புததொக்க குறியீட்டில் இந்தியொ 52வது 
இடததில் உள்ளது

• இந்தியொவின விலரவொன ரயில் வந்கத �ொரத 
எகஸ்பிரஸ் தனது முதைொவது கசொதலன 
ஓட்டததிததிலன புது தில்லியில் இருந்து ்கொதரொ 
வலர கைறப்கொண்டது 

• உள்ளூர் இலளஞர்்களுககு தனியொர் 
கவலைவொய்ப்பில் இட ஒதுககீடு பசய்த முதல் 
ைொனிைம் ஆந்திரபிரகதசம் 

• சஞ்சீவ் குைொர் சிஙைொ இஸ்கரலுக்கொன அடுதத 
தூதரொ்க அறிவிக்கப்�ட்டுள்ளொர்

• படல்லிலயச் கசர்ந்த பிரிது குப்தொ இந்தியொவின 
64வது கிரொண்ட் ைொஸ்டர் 

• ரொஜய ச�ொ உறுப்பினர் டி ரொஜொ இந்திய 
்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்சியின கதசிய தலைவரொ்க 
நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்

• 9வது சொர் திலரப்�டதத திருவிழொ, இைஙல்க 
தலைன்கர் ப்கொழும்புவில் ் லடப�றைது, இதில்  
வங்கொள �டததயொரிப்�ொள ்கவுசிக ்கஙகுலியின 
்்கர்கிர்தன ்ொனகு விருதிலன ப�றைது 

• தமிழ்னொட்டில் பதன்கொசி ைறறும் பசங்கல்�ட்டு 
ைொவட்டங்கள் புதிதொ்க அறிவிக்கப்�ட்டுள்ளன. 
தறக�ொது உள்ள பைொதத ைொவட்டங்களின 
எண்ணிகல்க 35

• ஐககிய ்ொடு்கள் சல� ப்ல்சன ைண்கடைொ 
சர்வகதச தினைொ்க ஜீலை 18 ஐ அனுசரிததது 

• முனனொள் உச்ச நீதிைனை நீதி�தி ஏ க்க சிகரி 
சிங்கப்பூர் சர்வகதச வணி்க நீதிைனைததின  
நீதி�தியொ்க நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்

• இந்தியொவின முதைொவது எததொனலை 
எரிப�ொருளொ்கக ப்கொண்ட முதல் கைொட்டொர் 
லசககிலள டி வி எஸ் நிறுவனம் Apache 
RTR 200 Fi E100 எனை ப�யரில் 
அறிமு்கப்�டுததி உள்ளது

• ்ொட்டில்கய முதல் முலையொ்க நீர்கப்கொள்ல்கலய 
உருவொககிய முதல் ைொனிைம் கை்கொையொ, 
இதன க்ொக்கம் நீர் �ொது்கொப்பு ைறறும் 
நீரொதொரங்கலள �ொது்கொப்�து 

• க்ொகவொக கஜொக்கொவிச் ஐந்தொவது முலையொ்க 
விம்பிள்படன �ட்டததிலன ப�றறுள்ளொட்

• ஐககிய ்ொடு்கள் கைம்�ொட்டுததிட்டம் உை்க 
�ல்�ரிைொன வறுலைக குறியீடு 2019 ஐ பவளியிட்டது 
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• ்ொர்கவயின கைகனஸ் ்கொர்்ன 2019 ஆம் 
ஆண்டின குகரசிய பசஸ் க�ொட்டியில் 
பவனறுள்ளொர்

• இந்தியொவின முதைொவது யொலண ைறுவொழ்வு 
லையம் க்கரளொவின க்கொட்டூர் கிரொைததில் 
அலைக்கப்�ட உள்ளது 

• கிரிகயொ்கொஸ் மிட்கசொடகிஸ் கிகரக்கததின புதிய 
பிரதைரொ்க �தவிகயறறுக ப்கொண்டொர்

• மூனைொவது சூரிய்கொந்தி விலத ைறறும் 
எண்பணய் ைொனொடு 2019 ஆம் ஆண்டு 
மும்ல�யில் ்லடப�றும் 

• இந்தியொவில் முதனமுலையொ்க 
லஹதரொ�ொததின ரொஜீவ் ்கொந்தி சர்வகதச 
விைொன நிலையம் மு்கததின அஙகீ்கொர 
வசதிலய லையததின டிஜி யொததிலரக 
ப்கொள்ல்கயின கீழ் பதொடங்க உள்ளது.

• நிதி ஆகயொககின கவளொண் சந்லத ைறறும் 
விவசொயிககு சொத்கைொன சீர்திருதத குறியீட்டில் 
ை்கொரொஷ்ட்ரொ முதலிடததில் உள்ளது

• பிரதைர் ் கரந்திர கைொடி இரண்டொம் முலையொ்க 
பிரதைர் �தவிகயறைபின ைனதின குரல் 
நி்கழ்ச்சியில் நீர் �ொது்கொப்பு மி்கப்ப�ரிய ைக்கள் 
இயக்கைொ்க ைொை கவண்டும் என க�சினொர் 

• எல்லை �ொது்கொப்பு �லட சுதர்்ன எனை 
ப�யரில் �ொகிஸ்தொன எல்லையில் ஊடுருவல் 
எதிர்ப்பு ஒததில்க ்டததியது 

• சர்வகதச கிரிகப்கட் ்கவுனசிைொல் ஜிம்�ொகவ 
நீக்கம் பசய்யப்�ட்டுள்ளது

• ரொஜொஸ்தொனின தலைன்கர் பஜய்ப்பூர் 
யுபனஸ்க்கொவின �ொரம்�ரிய ்்கரப் �ட்டியலில் 
இலனக்கப்�ட்டுள்ளது, இது இந்தியொவிலிருந்து 
38வது இடைொகும் 

• நிலனவில் ப்கொள்்க, ைகிழ்ச்சி ப்கொள், 
புதுப்பிததல் ஆகியலவ ்கொர்கில் பவறறி 
்ொலள ஜீலை 26 ஆம் கததி ப்கொண்டொடியதின 
்கருப்ப�ொருள் ஆகும் 

• எரிப�ொருள் எரிப்பு ைறறும் பதொழில்துலை 
பசயல்முலை்கள் ைறறும் உமிழ்வு்களிலிருந்து 

வரும் �சுலை இல்ை வொயுக்கள் மீது ஜூன 1, 
2019 முதல் விதிக்க ்கொர்�ன வரிலய விதிதத 
முதல் ்ொடு பதனனொப்பிரிக்கொ

• வி ஜி சந்கதொசம் எழுதிய திருவள்ளுவர் 
திருமு்கம் எனை நூலை முதல்வர் பவளியிட்டொர்

• தமிழ்ாடு அரசு க்கபிள் டி வி ்கொர்ப்�கரசன 
தலைவரொ்க உடுைலை ரொதொகிருஷ்ணன 
நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்

• புதிதொ்க உருவொக்கப்�ட்டுள்ள ்கள்ளககுறிச்சி 
ைொவட்டததின சிைப்பு அலுவைரொ்க கிரன 
குர்ரொைொ நியமிக்கப்�ட்டுள்ளொர்

• சர்வகதச ைைர் ஏை லையம் கிருஷ்ணகிரி 
ைொவட்டததின ஒசூரில் அலைய உள்ளது 

• சுதந்திர க�ொரொட்ட வீர ரொைசொமி �லடயொட்சியர் 
�டததிலன ஜீலை 20 அனறு சட்டல�யில் 
முதல்வர் திைந்து லவததொர்

• ைதுலர ைொவட்டததில் ஊர்க ப�ண்்களின 
கைம்�ொட்டுக்கொ்க �ணியொறறியொ 
சினனப்பிள்லளககு இந்த ஆண்டுக்கொன 
ஒளலவயொர் விருதிலன முதல்வர் வளஙகினொர் 

• தமிழ்கததின புதிய நிதிததுலை பசயைொளரொ்க 
எஸ் கிருஷ்ணன அவலர ைொனிை அரசு 
நியமிததுள்ளது 

• Whispers of Time-Dr. Krishan Saksena

• Quichotte-Salman Rushdie

ஆகஸ்ட் 1 முேல 12 வமர 

• துலனக குடியரசுததலைவர் பவஙல்கயொ 
்ொயுடு தனது இரண்டொண்டு அனு�வததிலன 
“Listening, Learning and Leading”  எனை 
புதத்கைொ்க பவளியிட்டுள்ளொர்

• ்கொதி ைறறும் கிரொை பதொழில் அலைப்பு உை்க 
�ழஙகுடியினர் தினம் அனறு பைதர் மிசன 
திட்டததிலன துவககியுள்ளது 

• 3வது சர்வகதச மினசொர வொ்கொன கூட்டம் 
ஹரியொனவில் உள்ளொ ைொகனசரில் 
்லடப�றைது 
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• ஆந்திர அரசு ்கவொதயம் எனை திட்டததிலன 
சிறுகுறு ைறறும் ்டுததர 
அலைச்ச்கங்களுக்கொ்க துவஙகியுள்ளது 

• ஐ ஐ டி பைட்ரொஸ் நீர் சுழறசி எனை திட்டம் 
மூைம் சிறுனீலர ைறு�யன�டுததும் 
திட்டததிலன அறிமு்கப்�டுததியுள்ளது

• ஐககிய ்ொடு்கள் சல� ஆ்கஸ்ட் 9 ஐ சர்வகதச 
தனிததுவ ைக்கள் தினைொ்க அனுசரிககிைது 

• ஐககிய ்ொடு்கள் சல�யின அறிகல்கப்�டி 
�ப்புவொ நியுகினியொயில் அதி்க�ட்சைொ்க  840 
தனிததுவ பைொழி்கள் உள்ளதொ்க 
பதரிவிததுள்ளது. இந்தியொ 453 பைொழி்களுடன 
4வது இடததில் உள்ளது

• இந்தியொவின முதைொவது நீருக்கடியில் ரயில் 
திட்டம் ப்கொல்்கொததொவின ஹீகளி ்தியில் 
நிலைகவை உள்ளது. இது ப்கொல்்கதத பைட்கரொ 
திட்டம் 16 கி மீ நீளம் இது சொல்ட் பசகடொரில் 
இருந்து ஹவ்ரொ லைதொனம் வலர உள்ளது

• இஸ்கரொ விகரம் சொரொ�ொய் �ததிரிகல்க 
விருதிலன ஏற�டுததியுள்ளது  இது விண்பவளி 
அறிவியல் சொர்ந்து எழுதும் 
�ததிரிகல்கயொளர்்களுககு ஆண்டுகதொறும் 
வழங்கப்�டும்

• �ஞ்சொபின பைொஹொலி க�ொககுவரதது 
க�ொலீசொர் ‘இனபடலைட்ஸ்’ பதொடஙகினர். 
இந்த அலைப்ல� சண்டி்கர் �ல்்கலைக்கழ்க 
ைொணவர்்கள் வடிவலைததுள்ளனர். இது 
வயர்பைஸ் ்கணினியில் வடிவலைக்கப்�ட்ட 
இந்தியொவின முதல் 3-டி ஸ்ைொர்ட் டிரொஃபிக 
சிகனல் ஆகும்

• குடியரசுததலைவர் ரொம் ் ொத க்கொவிந்த ஜம்மு 
்கொஷ்மீருககு சிைப்பு சலுல்க அளிககும் சட்ட 
விதி 370 நீககுவதறகு ஒப்புதல் அளிததொர், 
இந்த தீர்ைொனம் ைக்களலவயில் ஆ்கஸ்ட் 6 
ஆம் கததியும், ைொனிைங்களலவயில் ஆ்கஸ்ட் 
5 ஆம் கததியும் ஒப்புதல் அளிக்கப்�ட்டது. 

• கதசிய ல்கததறி தினம் ஆ்கஸ்ட் 7 அனறு 
ஆண்டுகதொறும் அனுசரிக்கப்�டுகிைது

• இந்திய வம்சொவளி டொகடர் �ொஷொ மு்கர்ஜி 
மிஸ் இஙகிைொந்து �ட்டததிலன ப�றறுள்ளொர்

• உை்க வஙகியின சமீ�ததிய அறிகல்கப்�டி ஜி 
டி பி அடிப்�லடயில் இந்தியொ 7வது இடததில் 
உள்ளது

• �ொது்கொப்பு ஆரொய்ச்சி கைம்�ொட்டு அலைப்பு 
பவறறி்கரைொ்க QRSAM எனை நிைததிலிருந்து 
வொலனத தொககும் ஏவு்கலனலய ஆ்கஸ்ட் 5 
கசொதிததது

• உை்க தொய்ப்�ொல் வொரம் ஆ்கஸ்ட் 1 முதல் 7 
வலர ப்கொண்டொடப்�ட்டது, ்கருப்ப�ொருள் 
Empower Parents. Enable Breastfeeding 

• என டி டிவி �ததிரிகல்கயொளர் 2019 ஆம் 
ஆண்டின ரொைன ை்ககசயி விருதுககு 
கதர்ந்பதடுக்கப்�ட்டுள்ளொர்

• ஒர் ்ொடு ஒரு கரசன ்கொர்டு திட்டம், 
பதலுங்கொனொ, ஆந்திரொ, ை்கொரொஷ்ட்ரொ, 
குஜொரொத ஆகிய ைொனிைங்களில்ம் 
துவங்கப்�ட்டுள்ளது 

• ைததிய அலைச்சரலவ இஸ்கரொவின 
பதொழில்னுட்� பிரிவிலன ைொஸ்க்கொவில் 
அலைக்க ஒப்புதல் அலைததுள்ளது 

• தமிழ்க முதல்வர் க்க.�ழனிசொமி சிங்கததிறகு 
பிைந்த மூனறு குட்டி்களுககு ‘சிவொ’ ைறறும் 
சிங்கம் ‘நீைொ’ ஆகிகயொருககு ‘பிரதீப்’, ‘தகஷினொ’ 
ைறறும் ‘நிரஞ்சனொ’ எனறு ப�யரிடப்�ட்டது. 
இகதக�ொல், புலி ‘விஜய்’ ைறறும் புலி ‘உதரொ’வுககு 
பிைந்த ்ொனகு பவள்லள புலி குட்டி்களுககு’ 
மிதரொன ‘, ’ யு்கொ ‘, ’ பவனைதி ‘ைறறும்’ ரிதவிக 
‘எனறு ப�யரிடப்�ட்டது.

• கவலூர் ைக்களலவத கதர்தல் ஆ்கஸ்ட் 5ல் 
்லடப�றைது . இதில் பைொததம் 71.51% 
வொககு்கள் �திவொனது.
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முககிை அரசிைைமைப்பு திருத்ேஙகள்

முதல் திருத்தம 1951 ஒனபதாவது அட்ைவமை கசர்க்கப்பட்ைது. நீதிைன்ங்கள் தமையிை முடியாதது
ஏழாவது திருத்தம 1956 வைாழிவாரி ைாநிைங்கள் உருவாக்கம
12வது திருத்தம 1961 க்காவா, ைாைன, மையூ கபான் பகுதி்கள் கபார்சசு்கலிைம இருந்து இமைக்கப்பட்ைது.
26-வது திருத்தம 1971 முனனாள் ைனனர்்களுக்கான ைானியங்களும, சி்ப்புரிமை்களும ஒழிக்கப்பட்ைன.
35, 36வது திருத்தம 1975 சிககிம இந்தியாவின ஒரு பகுதியா்க இமனக்கப்பட்ைது ைறறும ைாநிை அந்தஸ்து 

வ்காடுக்கப்பட்ைது
42-வது திருத்தம 1976 வ்ருக்கடி நிமையின கபாது, சிறிய அரசமைப்புச சட்ைம என்மழக்கப்படுகி்து.  

அடிப்பமை ்கைமை்கள் கசர்க்கப்பட்ைன.சமூ்க சைத்துவ, ைதசசார்பற் என் வார்த்மத்கள் 
அரசியைமைப்பின மு்கவுமரயில் கசர்க்கப்பட்ைது.

43வது திருத்தம 1978 42வது திருத்தத்தின மூைம கசர்க்கப்பட்ை கதமவயற் பகுதி்கள் நீக்கப்பட்ைது.
44வது திருத்தம 1978 வசாத்துரிமை, அடிப்பமை உரிமையிலிருந்து நீக்கப்பட்ைது.பாரளைன்ம 

சட்ைைன்த்தின ஆயுள் ்காைம 6 ஆண்டு்களா்க கும்க்கப்பட்ைது
52-வது திருத்தம 1985 பத்தாவது அட்ைவமை கசர்க்கப்பட்ைது.்கட்சித்தாவல் தமைசசட்ைம
61-வது திருத்தம 1989 வாக்களிககும வயது 21ல் இருந்து 18 ஆ்க கும்க்கப்பட்ைது
69வது திருத்தம 1991 வைல்லி இந்தியாவின தமை்்கர் பகுதி (National Capital Territory) ஆனது.
70வது திருத்தம  1992 வைல்லி, புதுசகசரி சட்ைப்கபரமவ குடியரசுத் கதர்தலில் பஙக்கற்க அனுைதிக்கப்பட்ைது
73வது திருத்தம 1992 பஞசாயத்து ராஜ சட்ைம இயற்ப்பட்ைது (கிராைப்பு் உள்ளாட்சி)

74வது திருத்தம 1992 ்்கர்பாலி்கா சட்ைம (்்கர்ப்பு் உள்ளாட்சி) 
76-வது திருத்தம 1994 தமிழ்க இைஒதுககீடு ஒனபதாவது அட்ைவமையில் கசர்க்கப்பட்ைது.
86வது திருத்தம 2002 ்கல்வி அடிப்பமை உரிமையானது. 6 முதல் 14 வயது வமரயுள்ள குழந்மத்களுககு 

இைவச ்கட்ைாய ்கல்வி அளிப்பது என் வபாருள்
99-வது திருத்தம  2014 கதசிய நீதிபதி்கள் நியைை ஆமையம, 2015 ஆம ஆண்டு உசச நீதிைன்ம 

இத்திருத்தத்மத இரத்து வசயது விட்ைது
100வது திருத்தம  2015 வங்களாகதசத்திறகு நிைப்பகுதி்கமள ைாறறிக வ்காடுப்பதிற்கா்க.
101வது திருத்தம 2016 சரககு ைறறும கசமவ வரி
102 வது திருத்தம 2018  நிரந்தர பிறபடுத்தப்பட்கைார் ஆமையம அமைத்தல் (ஆ்கஸ்ட் 2018, 123வது 

அரசியைமைப்புச சட்ை திருத்த ைகசாதா) 
103 வது திருத்தம 2019 உயர் சாதியினருககு 10 % வபாருளாதார ரீதியிைான இைஒதுககீடு (124வது 

அரசியைமைப்புச சட்ை திருத்த ைகசாதா)

சிை முககிை காஙகிரஸ் ைாநாடுகள்

1885 பமபாய பானர்ஜி முதல் ்காஙகிரஸ் ைா்ாடு (72 
பிரதினிதி்கள் ்கைந்து வ்காண்ைனர்)

1886 வ்கால்்கத்தா தாதாபாய ்வகராஜி இரண்ைவது  ைா்ாடு
1887 வைட்ராஸ் மசயது பகருதின தயாப்ஜி முதல் இஸ்ைாமிய ்காஙகிரச 

தமைவர் தமைமைகயற்ர்
1988 அை்காபத் ொர்ஜ யூகை ஆஙகிகையர் தமைமைகயற் முதல் 

ைா்ாடு



36

Ph. 9952521550 / 044-48601550, Venue: No, 172, Tirugnanamsambandar Street, Tirumangalam, Anna Nagar (W), Chennai 40. 

Ph. 7338834555, Venue: No. 93, 2nd Floor, VOC Ground Opp, Zenith Opticals Upstairs, Palayamkottai-627002 

IYACHAMY ACADEMY
(Associated with www.iyachamy.com)

Istitution For Competitive Exam)

1896 வ்கால்்கத்தா ரஹிமுட்ைா எம சயானி கதசியப்பாைல் வந்கத ைாதரம முதல் 
மும்யா்க பாைப்பட்ைது

1907 சூரத் ராஷ்பிஹாரி க்காஷ் ்காஙகிரஸ் ்கட்சி தீவிரவாதி்கள் 
மிதவாதி்கள் என இரண்டு பிரிவா்க 
பிரிந்தது.  மிதவாதி்கள் க்கா்ககை 
தமைமையிலும, தீவிரவாதி்கள் 
திை்கர் தமைமையிலும அணி 
திரண்ைனர்

1911 வ்கால்்கத்தா பண்டிட் பீஷன ்ாரயன தார் கதசிய கீதம முதனமும்யா்க 
பாைப்பட்ைது

1916 ைககனா ைஜீமதார் ைககனா ஒப்பந்தம ைறறும இந்த 
ைா்ாட்டில் முஸ்லீம லிக அமைப்புக 
்கைந்து வ்காண்ைது

1917 ்கல்்கத்தா அனனிவபசண்ட் இந்திய கதசியக ்காஙகிரசிறகு முதல் 
வபண் தமைவர் தமைமைகயற்ார்

1920  ்ாகபூர் விெயரா்கவாசசாரியர் தமிழர் தமைமைகயற்ார்
1924 வபல்்காம ்காந்தி ்காந்தி தமைமைகயற் ஒகர ஒரு 

ைா்ாடு
1925 ்கானபூர் சகராஜினி ்ாயுடு முதல் இந்தியப் வபண் தமைவர் 

தமைகைற்து.
1927 வைட்ராஸ் எம.ஏ அனசாரி தமிழ ்ாட்டில் ்மைவபற்து
1929 ைாகூர் ெவஹர்ைால் க்ரு பூரை சுயராஜயம கவண்டி தீர்ைானம 

நிம்கவற்ப்பட்ைது
1931 ்கராசசி வல்ைபாய பகைல் அடிப்பமை உரிமை்கள் பறறிய 

வமரவு வமரயப்பட்ைது
1938 ஹரிபுரா சுபாஸ் சந்திர கபாஸ் க்தாஜி சுபாஷ் சந்திர கபாஸ் 

தமைமைகயற்து
1947 மீரட் கெ.பி கிரிபாளினி சுதந்திரம அமைந்த கபாது

ைாநிைஙகள் உருவாககம்

ஆந்திரப்பிரகதசம அககைாபர் 1, 1953 மஹதராபாத் வதலுஙகு
அருைாசசை பிரகதசம பிப்ரவரி 20, 1987  இட்ைா ்்கர் ஆஙகிைம
அஸ்்ாம ஆ்கஸ்ட், 15, 1947 திஸ்பூர் அஸ்்ாமி
பிஹார் ஏப்ரல் 1, 1936 பாட்னா இந்தி, உருது
சட்டிஷ்்கர் ்வமபர் 1, 2000 ராயப்பூர் ஹிந்தி, சட்டிஷ்்கரி
க்காவா கை 30, 1987 பானஜி வ்காங்கனி
குெராத் கை 1, 1960 ்காந்தி ்்கர் குெராத்தி
ஹரியாைா ்வமபர் 1, 1966 சண்டி்கர் ஹிந்தி, பஞசாபி
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ADMISSION 
OPEN FOR 

TNPSC GROUP 1 & 2 PRELIMS 
TNPSC GROUP 1 & 2 MAINS  

 (LIMITED ADMISSION
CLASSROOM/ONLINE/OFFLINE COACHING

IYACHAMY ACADEMY,  
No, 172, Tirugnanamsambandar Street,  

Tiruvaleeswarar nagar,  
Tirumangalam, Anna Nagar (W),  

Chennai 40.

IYACHAMY ACADEMY 
CHENNAI

இைாசசை பிரகதசம ெனவரி 25, 1971 சிமைா இந்தி
ெமமு ்காஷ்மீர் அககைாபர் 26, 1947 ஸ்ரீ ்்கர் உருது
ொர்்காண்ட் ்வமபர் 15, 2000 ராஞசி ஹிந்தி
்கர்னாைா்க ்வமபர் 1, 1956 வபங்களூரு ்கனனைா
க்கரளா ்வமபர் 1, 1956 திருவனந்தபுரம ைமையாளம
ைத்தியப் பிரகதசம ்வமபர் 1, 1956 கபாபால் ஹிந்தி
ைஹாராஷ்ட்ரா கை 1, 1960 முமமப ைராத்தி
ைணிப்புர் ெனவரி 21, 1972 இமபால்,  ஆஙகிைம, ைணிப்புரி
கை்காையா ெனவரி 21, 1972 சில்ைாங ஆஙகிைம, ்காகரா, ்காசி
மிகசாரம பிப்ரவரி, 20, 1987 அயஸ்வால் மிகசா, ஆஙகிைம
்ா்கைாந்து டிசமபர் 1, 1963 க்காஹிைா ஆஙகிைம
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ஒடிசா ஏப்ரல் 1, 1936 புவகனஷ்வர் ஒடியா
பஞசாப் ஆ்கஸ்ட் 15, 1947 சண்டி்கர் பஞசாபி
ராெஸ்தான  ்வமபர் 1, 1956 வெயப்பூர் இந்தி
சிககிம கை 16, 1975 ்காஙகைாக க்பாளி, பூட்டியா, வைப்சா
தமிழ்ாடு ்வமபர் 1, 1956 வசனமன தமிழ
வதலுங்கானா ஜீன 2, 2014 மஹதரபாத் வதலுஙகு, உருது
திரிபுரா ெனவரி 21, 1972 அ்கார்தைா வபங்காலி, திரிபுரி
உத்திரபிரகதசம ெனவரி 26, 1950 ைககனா ஹிந்தி
உத்திர்காண்ட் ்வமபர் 9, 2000 கைராடுன ஹிந்தி
கைறகு வங்கம ்வமபர் 1, 1956 வ்கால்்கத்தா வபங்காலி

தேசிை சின்னம் சோடரபான ேகவலகள்

தேசிை சின்னம்

கதசிய சினனம் அகசொ்கரின சொரனொத 
தூனிலிருந்து எடுக்கப்�ட்டது ஆகும்.

கதசிய சினனததில், குதிலர, எருது, யொலன, 
சிங்கம் ஆகிய விைஙகு்களின �டங்கள் 
இடம்ப�றறுள்ளது.இதில் யொலன பவளிகய 
பதரிவதில்லை

கதசியச் சினனம் ஜனவரி 26, 1950 அனறு கதசியச் 
சினனைொ்க இந்திய அரசொல் ஏறறுகப்கொள்ளப்�ட்டது

முண்ட்க உ�னிஷத எனும் பசொல்லில் இருந்து 
சதயகைவ பஜயகத என�து ப�ைப்�ட்டது

தேசிைகீேம்

கதசிய கீதம் ரவீந்திரனொத தொகூரொல் வஙக 
பைொழியில் �ொடப்�ட்டது

கதசிய கீதம் முதனமுதைொ்க 1911 ஆம் ஆண்டு 
டிசம்�ர் 27 அனறு ப்கொல்்கததொவில் ்லடப�றை 
்கொஙகிரஸ் ைொனொட்டில் �ொடப்�ட்டது

இந்திய அரசினொல் ஜனவரி 2, 1950 இந்திய 
அரசியல் சல�யினொல் கதசியப் �ொடைொ்க 
ஏறறுகப்கொள்ளப்�ட்டது

கதசிய கீததலத 52 நிமிடங்களில் �ொடி 
முடிக்ககவண்டும்

தேசிைப்பாடல

கதசியப் �ொடைொன வந்கத ைொதரம் �ஙகீம் சந்திர 
சட்டர்ஜியொல் �ொடப்�ட்ட ஆனந்த ைடம் எனை 
நூலில் இருந்து எடுக்கப்�ட்டது.

இது முதனமுலையொ்க 1896 ஆம் ஆண்டு 
்கொஙகிரஸ் ைொனொட்டில் �ொடப்�ட்டது

இந்திய அரசினொல் ஜனவரி 2, 1950 இந்திய 
அரசியல் சல�யினொல் கதசியப் �ொடைொ்க 
ஏறறுகப்கொள்ளப்�ட்டது.

இப்�ொடல் சைஸ்கிருத பைொழியில் �ொடப்�ட்டது 
என�து குறிப்பிடததக்கது.

முககிைச் சின்னஙகள்

 ் ைது இந்திய அரசின ்கொைண்டர் ச்க ச்கொப்ததலத 
அடிப்�லடயொ்க  ப்கொண்டு உருவொக்க�ட்டது. இது 
ஜனவரி 22 ைொர்ச், 1957 ஆம் ஆண்டு 
ஏறறுகப்கொள்ளப்�ட்டது

கதசியக ப்கொடி ஜீலை, 22, 1947 ஆம் ஆண்டு 
்ைது கதசியக ப்கொடியொ்க ஏறறுக ப்கொள்ளப்�ட்டது
கதசியப் �ைலவ ையில்
கதசியப்�ழம் ைொம்�ழம்
கதசிய ைைர் தொைலர 
கதசிய ைரம் ஆைைரம்
கதசிய விைஙகு புலி
கதசிய நீர்வொழ் விைஙகு  ்கஙல்க ஆறறு 
டொல்பின (2009)
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IYACHAMY ACADEMY, TIRUNEVELI 
ADMISSION OPENS 

GROUP 1 & 2 PRELIMS and GROUP 2 MAINS   Classes Start from Spetember 15

Features

� Classes in Tamil & English � Study Material in Tamil & English � Proper Guidence

Contact 7338834555  
No. 93, 2nd Floor, VOC Ground Opp, Zenith Opticals Upstairs, 

Palayamkottai-627002

முககிைத்திட்டஙகள்

திட்டம் ஆண்டு  தநாககம்
சமுதாய முனகனற் திட்ைம 1952 ஊர்க வளர்சசி
கிராைப்பு் இமளஞசர் கவமைவாயப்புத் திட்ைம 1979 ஊர்க கவமைவாயப்பு
பசுமைப் புரட்சி 1965 கவளாண்மை
ஒருஙகினந்மத ஊர்க கைமபாட்டுத் திட்ைம 1980 ஊர்க கைமபாடு
கதசிய ஊர்க கவமைவாயப்புத்திட்ைம 1980 இைாப்கரைான கவமைவாயப்பு அளிப்பது
ஊர்க நிைமில்ைா ைக்களுககு கவமைவாயப்பு 1983 ஊர்க கவமைவாயப்பு
ெவஹர் கராஜ்கர் கயாெனா 1989 ஊர்க கவமைவாயப்பு
க்ரு கராஜ்கர் கயாெனா 1989  ்்கர்ப்பு் கவமைவாயப்பு
கவமைவாயப்பு உறுதி திட்ட்ம 1993 ஊர்க கைமபாடு
ஸ்வர்ை வெயந்தி கிராம ஸ்வாரஜ்கர் கயாெனா 1999 கிராைப்பு் இைாபா்கர கவமைவாயப்பு வழஙகுத்ல்
ஸ்வர்ை வெயந்தி ்்கர்ப்பு் கயாெனா 1997 ்்கர்ர்பு் இைாப்கர கவமைவாயப்பு வழஙகுதல்
ை்காத்ைா ்காந்தி கதசிய ஊர்க கவமை 
உறுதிதிட்ைம (சட்ைம 2005)

2006 ஆண்டுககு 100 ்ாள் கவமைவாயப்ப வழஙகுதல்

உைவுககு கவமை 2001& 2004 அறிமு்கப்படுத்தப்படு 2004ல் விரிவுபடுத்தப்பட்ட்து
சமபூர்ை கிராமின கராஜ்கர் கயாெனா 2001 கூலிககு கவமையளித்தல்
பிரதை அமைசசரின கவமை உறுதித் திட்ைம 2008 கவமைவாயப்பு வழஙகுதல்
்கங்கா ்கல்யான திட்ைம 1997-98 நிைத்தடி நீமர பயனப்டுத்த விவசாயிமய 

ஊககுவித்தல்
அனனபூர்னா திட்ைம 1999 மூத்த குடிைக்களுககும இைவசைா்க 10 கிகைா 

தாணியம வழஙகுதல்
சிக ஷ் ச்காகயாக கயாெனா 2001-02 வறுமைக க்காட்டுககு கீழ உள்ள வபண் 

குழந்மத்களுககு ்கல்வி அளித்தல்
அந்த்கயாதனா அனன கயாெனா 2000 உைவுப் பாது்காப்மப அளிப்பது
சர்வ சிக ஷ அபியான 2001 ஆரமபககல்விமய அளிப்பது
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ெனனி சுரக ஷா கயாெனா 2005 ை்கப்கபறு பாது்காபு வதாைர்பா்க
பாரத் நிர்ைான 2005 ஊர்க உட்்கட்ைமைப்மப கைறபடுத்துவது
கதசிய  ஊர்க சு்காதர்ரத்திட்ைம 2005 ஊர்கப்ப்குதியில் ைருத்துவ கசமவ வழஙகுவது
ெவ்கர்ல்ல் க்ரு ் ்கர்ப்பு் புைரமைப்புத் திட்ைம 2008  ்்கர்ப்பு் கைமபாடு
ராஜிவ வீட்டுவசதித் திட்ைம 2009  ்்கர்ப்பு் வீட்டுவசதி கைமபாடு
இந்திரா வீட்டு வசதித் திட்ைம 1985 ஊரக வீட்டு வசதி
ஒருஙகிமனந்த குழந்மத கைமபாட்டு திட்ைம 1975 குழந்மத்கள் கைமபாடு
ஆஷா (தனனார்வ ைருத்தவ பணியாளர்) 2005 ைருத்துவம
ருசா (RUSA)  திட்ைம 2013 உயர்்கல்வி
ென தன கயாெனா 2014 அமனவருககும நிதி கசமவ
இந்தியாவில் தயாரிப்கபாம 2014 உறபத்திமய வபருககுதல்
ஸ்ைார்ைப் இந்தியா 2016 புதிய நிறுவனங்கமள துவங்க ஊககுவித்தல்
புலி்கள் பாது்காப்பு 1973 ்காடு்கள்
யாமன பாது்காப்பு திட்ைம 1992 ்காடு்கள்

ேமிழக அரசுத்திட்டம்

அமைா திட்ைம 2013 (வருவாய தும்)

அமைா ைருந்த்கம 2014

வதாட்டில் குழந்மதத் திட்ைம 1992

அமனத்து ை்களிர் ்காவல் நிமையம 1992

புரட்சித்தமைவர் சத்துைவு திட்ைம 1982

தாய திட்ைம (குககிராைங்கள் கைமபாடு) 2011

அமைா ை்கப்கபறு சஞசீவி 2016 ெனவரி
புது வாழவுத்திட்ைம 2005

மூவலூர் இராைாமிர்தம அமமையார் நிமனவு திருைை 
உதவித்திட்ைம

1989

தர்ைாமபாள் அமமையார் விதமவ ைறுைைத்திட்ைம 1975

முத்துைட்சுமி வரட்டி ்கைப்புத்திருைை உதவித்திட்ைம 1967

அமைா சிவைண்ட் 2014

தாலிககு தங்கம திட்ைம 2011

அமைா குடினீர் 2013

அமைா குழந்மத வபட்ை்க திட்ைம (16 வபாருட்்கள் வழங்கப்படும) 2014

பசுமை நு்கர்கவார் கூட்டு்வு ்கமை 2013

அமைா உைவ்கம 2013

அமைா விமதப்பண்மை திட்ைம 2016 ெனவரி
அமைா ஆகராகய திட்ைம ைார்ச, 1, 2016
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இந்திைத் திட்டமிடல-ஐந்ோண்டுத் 
திட்டஙகள்

1934 ஆண்டு இந்தியதிட்டமிடலின தந்லத எனறு 
அலழக்கப்�ட்டவர் எம். விஸ்கவஸ்வரய்யொ. 
இவர் இந்தியொவின திட்டமிட்ட ப�ொருளொதொரம் 

(Planned Economy for India) எனை புதத்கததின 
மூைம் இந்தியொவின ப�ொருளொதொர நிலைலய 
�டம் பிடிதது ்கொட்டினர். 1938 ஆம் ஆண்டு 
இந்திய கதசிய ்கொஙகிரஸ் தலைவர் ஜவர்்கைொல் 
க்ரு தனது தலைலையில் கதசிய திட்டககுழுலவ 
உருவொககினொர். 1944 ஆம் ஆண்டு �ம்�ொயில் 
உள்ள எட்டு பதொழில் அதி�ர்்கள் �ம்�ொய் 
திட்டதலத உருவொககினீரர்்கள். 1944 ஆம் ஆண்டு 
இந்திய அரசு திட்டமிடல் ைறறும் வளர்ச்சிததுலை 
ஒனலை உருவரககியது. 1945 ஆம் ஆண்டு எம்.
என ரொவ் ைக்கள் திட்டம் எனை  ஒனலை 
உருவொககினொர். இந்தியொவின ஐந்தொண்டுத 
திட்டங்கள் முனனொள் கசொவியத யூனியனின 
முனைொதிரியிகைகய உருவொக்கப்�ட்டது. 
ைனிதவளம், மூைதனம், இயறல்க வளம் க�ொனை 
அலனதது கதசிய வளங்கலள ைதிப்பிட்டு 
அலவ்களின உயர்ந்த�ட்ச �யன�ொட்டிற்கொன 
திட்டங்கலள வகுப்�தும், குலை�ொடுள்ள 
வளங்கலள வளர்தபதடுப்�தும், ைறறும் 
பிரிவுந்திய ஏறைததொழ்வு்கலளக ்கலளந்து 
்ொட்டின ஒட்டுபைொதத சமூ்க ப�ொருளொதொர 
கைம்�ொட்டிலன அலடவதும் க�ொனைலவ 
திட்டககுழுவின க்ொக்கங்களொ்க ப்கொண்டு 
பசயல்�ட்டன. 

முதைொம் ஐந்தொண்டுத திட்டம் (1951-1956).
ஹொரொடு கதொைர் ைொதிரி

1951 ஜூலை ைொதம் திட்டக ்கமிசன தனது முதல் 
ஐந்தொண்டுத திட்டவலரலவ சைர்ப்பிததது. அதன 
பதொடர்ச்சியொ்க 1952 டிசம்�ர் ைொதம் முதல் 
ஐந்தொண்டுத திட்டதலத பவளியிட்டது. ைக்களின 
வொழ்கல்கத தரதலத உயர்ததி வளமிக்கப் 
�னமு்க வளர்ச்சிக்கொன வொய்ப்பு்கலள 
உருவொககியது. முதல் ஐந்தொண்டுத திட்டம் 
அரசியைலைப்புச் சட்டததின ப�ொருளொதொர சமூ்க 
க்ொக்கங்களுககுச் பசயலுருவம் 
ப்கொடுப்�தற்கொன முயறசியொகும். ்லடமுலையில் 
இருந்த �ைதரப்�ட்ட, ப�ொருளொதொர 

்டவடிகல்க்கள் ஒரு குலடயின கீழ் ப்கொண்டு 
வரப்�ட்டன. முதல் திட்டம் கதசிய ப�ொருளொதொர 
அணுகுமுலைலய அறிமு்கப்�டுததியது. 
விலரவொன பதொழில் வளர்ச்சிககுத கதலவயொன 
உட்்கட்டுைொனதலதப் �லுப்டுததி இததிட்டம் 
ஹரொடு க�ொனை விவசொயம் சொர்ந்த திட்டங்களுககு 
அதி்க முககியததுவம் அளிக்கப்�ட்டது. 
இததிட்டக்கொைததில் துவக்கப்�ட்ட தொகைொதர் 
திட்டததின வொயிைொ்க கைறகு வங்கொளம் ைறறும் 
பீ்கொர் ைொநிைங்கள் �யனப�றும் வல்கயில் 
அலைந்தது. அகதக�ொனறு ஒடிஷொவில் 
ை்கொ்தியின குறுகக்க ்கட்டப்�ட்ட ஹிரொகுட் �கரொ 
்ங்கல் அலண இந்தியொவின மி்கப்ப�ரிய 
�ல்க்ொககு ்திநீர்த திட்டம் ஆகும். கைலும் 
துங்க�தரொ திட்டம் ஆந்திரி ைறறும் ்கர்்ொட்க 
ைொநிைங்களுககும் க்கொசி திட்டம் பீ்கொர் 
ைொநிைததுககும், சம்�ல் திட்டம் ைததிய பிரகதசம், 
ரொஜஸ்தொன ைொநிைததுககும் ைறறும் 
்ொ்கர்ஜூனொசொ்கர் திட்டம் 
ஆந்திரப்பிரகதசததுககும் என �ல்கவறு 
ைொநிைங்களுககும் �ல்கவறு �யன்கலள ப�றறு 
தந்தது முதைொவது ஐந்தொண்டுத திட்டங்களொகும். 
இததிட்டக்கொைததில் இைகல்க விட வளர்ச்சி 
அதி்கைொ்க இருந்தது. விவசொய துலையில் ்ல்ை 
முனகனறைம் ஏற�ட்டது. 

இரண்டொவது ஐந்தொண்டுத (1956-1961) 
ை்கைக்ொபிஸ் ைொதிரி

்கல்்கததொவிலிருந்து இந்தியப் புள்ளி விவர 
நிறுவனததின (Indian Statistical Institute) 
க�ரொசிரியர் டொகடர் பி.சி.ை்கைொக்ொபிஸ் 
என�வரொல் இரண்டொவது ஐந்தொண்டுத திட்ட 
வலரவு தயொரிதது பவளியிடப்�ட்டது. இததிட்டம் 
ை்கைொ க்ொபிஸ் திட்டம் எனறு அலழததனர். 
்ொட்டின ப�ொருளொதொர சமூ்க ைொறைங்கலள 
விலரவு�டுததும் வல்கயில் அலைப்பு ைொறைங்கள் 
கைறப்கொள்ளப்�ட்டன. இரண்டொவது ஐந்தொண்டுத 
திட்டம் துரிதைொன பதொழில் ையைொதலை 
க்ொக்கைொ்கக ப்கொண்டு குறிப்�ொ்க அடிப்�லட 
ைறறும் ்கனர்க பதொழில் வளர்ச்சியில்

்ொட்டம் ்கொட்டியது. 1956ல் புதிய பதொழில் 
ப்கொள்ல்க (New Industrial Policy Resolution 1956) 
ஏறறுகப்கொள்ளப்�ட்டது. அதன விலளகவ 
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கூட்டுப் ப�ொருளொதொரம் ஆகும். இரண்டொவது 
்கொைததில் பதொழில்துலையில் �ல்கவறு 
வளர்ச்சி்கலள பவளிப்�டுததின. அலவ, எஃகுத 
பதொழில்சொலை்கள் பிைொய், ப�ொக்கொகரொ, 
துர்�ொயூர், ரூர்க்கைொ, �தரொவதி க�ொனை 
இடங்களில் துவங்கப்�ட்டன. அலுமினியத 
பதொழிறசொலை்கள் க்கொயின, க்கொர்�ொ ஆகிய 
இடங்களில் துவங்கப்�ட்டன. க்கததொரி, 
ஆகனிகுண்டொ, ரொ்கொ, ைைனஜ்கண்ட் க�ொனை 
இடங்களில் தொமிரச் சுரங்கங்கள் கதொனறின. 
துதத்ொ்கததிலன உருககி உகைொ்கதலத 
பிரிதபதடுககும் ஆலை்கள் உதய்பூர், தன�ொத 
ஆகிய இடங்களில் நிறுவப்�ட்டன. இததிட்டததின 
வொயிைொ்க அடிப்�லட சிறு பதொழிறசொலை 
வரிவு�டுததுதல்; பதொழிைொளர் உல�டில� 
�யன�டுததுதல், கவலைவொய்ப்ல� ப�ருககுதைொல் 
இந்திய ப�ொருளொதொரம் உயர்வுநிலை அலடந்தது. 

மூனைொம் ஐந்தொண்டுத திட்டம் (1961-1966) 
சுககைொய் சகரவர்ததி ைறறும் சொண்டி 
ைொதிரி

மூனைொம் ஐந்தொண்டு திட்டம் ப�ொருளொதொரதலத 
தறசொர்புலடயதொ்கவும் சுயைொ்க இயஙகும் 
ப�ொருளொதொரைொ்க ைொறைவும் எதிர்க்ொககியது. 
ஆனொல் அனனிய முதலீட்லட சொர்ந்து இருந்தொலும், 
கதசிய வளதலத �யன�டுததுவதில் ஏற�ட்ட 
சிக்கைொலும் எதிர்�ொர்தத பவறறியலடய முடியவில்லை. 
சுய கதலவ பூர்ததி என�தறகு முனனுரிலை 
வழஙகியது. உணவு தொனிய உற�ததியில் தனநிலைவு 
அலடதல் இதில் முககிய இடம் ப�றைது. தொனியங்கலள 
�ொது்கொப்க�ொம் 1965ல் திட்டம் பதொடங்கப்�ட்டது. 
கைலும் �சுலைப் புரட்சி அறிமு்கைொனது. 

1966 முதல் 1969 வலரயிைொன_்கொை்கட்டததில் 
மூனறு வருடததிட்டங்கள்’ (Three Annual 
Plan உருவொக்கப்�ட்டன. ஓரொண்டு 
திட்ட்கொைங்களில் �சுலைப் புரட்சியின 
விலளவொ்க-கவளொண்லை புரட்சி ஏற�ட்டு 
உணவுப்ப�ொருட்்களின உற�ததி அதி்கரிதது 
விலைவொசி குலைந்தது.

்ொன்கொவது ஐந்தொண்டு திட்டம் (1969-1974) 
அகசொக ருதரொ ைறறும் அகைொன ைனனி 
ைொதிரி

வொழ்கல்க தரதலத உயர்ததுதல், சமூ்க 
நீதியுடன கூடிய வளர்ச்சி க�ொனைவறறுககு 
முனனுரிலை வழங்கப்�ட்டது. 1970ல் 
துவங்கப்�ட்ட �ொல் உற�ததிப் ப�ருககும் திட்டம் 
மூைம் �ொல் உற�ததியில் இந்தியொ முதலிடததில் 
உள்ளது. 1964-65ல் துவக்கப்�ட்ட தீவிர 
்கொல்்லட வளர்ச்சி திட்டம் �ொல் வளர்ச்சி 
விததிட்டது. இந்தியொவின பவண்லைப் புரட்சியின 
தந்லத என அலழக்கப்�ட்டவர் வர்கீஸ் குரியன. 
கதசிய �ொல் வளர்ச்சி வொரியம் 1965ல் 
துவக்கப்�ட்டது. இதன முதனலை க்ொக்கைொ்க 
மும்ல�, படல்லி, ப்கொல்்கததொ, ைறறும் 
பசனலன ஆகிய ப�ரு்்கரங்களில் 
�ொல்சந்லதலய கைம்�டுததி ஒருஙகிலணந்த 
�ொல்வளததுலை ஏற�டுததியது. 

ஐந்தொவது ஐந்தொண்டு திட்டம் (1974-1979) 
டி.பி தொர்

வறுலை ஒழிப்பு பதொழில்வளர்ச்சி 
க�ொனைவறறுககு முககியததுவம் அளிக்கப்�ட்டது. 
டி.பி. தொர்.அவர்்களொல் உருவொக்கப்ப்�டது 1975 
ல் இரு�து அம்சத திட்டம் அறிமு்கப்�டுததப்�ட்டது.

சுழல் திட்டம் (Rolling plan) 1978-80

ஜனதொ அரசொல் பசயல்�டுததப்�ட்டது. 1979ல் 
கதசியக கிரொைப்புை இலளஞர்்களுக்கொன 
கவலைவொய்ப்பு �யிறசித திட்டம் 
பசயல்�டுததப்�ட்டது.

ஆைொவது ஐந்தொண்டு திட்டம் (1980-1985), 

வறுலை ஒழிப்புக்கொ்க அதிரடி ்டவடிகல்க்கலள 
கைறப்கொள்ளுதல் இதன முககிய இைக்கொ்க 
விளஙகியது. கைலும் கதசிய ஊர்க 
கவலைவொய்ப்புத திட்டம், ஒருஙகிலணந்த ஊர்க 
வளர்ச்சித திட்டம் 1980ல் ப்கொண்டு வரப்�ட்டது. 



43

Ph. 9952521550 / 044-48601550, Venue: No, 172, Tirugnanamsambandar Street, Tirumangalam, Anna Nagar (W), Chennai 40. 

Ph. 7338834555, Venue: No. 93, 2nd Floor, VOC Ground Opp, Zenith Opticals Upstairs, Palayamkottai-627002 

ஏழொம் ஐந்தொண்டு திட்டம் (1985-1990): 
பிரணவ் மு்கர்ஜி ைொதிரி

உணவு தொனிய உற�ததி வளர்ச்சிலய 
கவளொண்துலையில் அதிகவ்கப்�டுததுவதன 
மூைம் கவலைவொய்ப்பிலன அதி்கரிதது அலனதது 
துலை்களிலும் உற�ததி திைலன உயர்தத 
முககியததுவம் அளிக்கப்�ட்டது. 1989ல் ஜவஹர் 
கரொஜ்கொர் கயொஜனொ ைறறும் கவலைககு உணவுத 
திட்டம் பசயல்�டுததப்�ட்டன.

ஓராண்டுத் திட்டஙகள்

1990-1991 ைறறும் 1991-1992 ்கொை ்கட்டங்களில் 
இரண்டு ஓரொண்டுத திட்டங்கள், 
பசயல்�டுததப்�ட்டன.இலவயிரண்டுகைஎட்டொம்ஐ
ந்தொண்டுததிட்டததின வலரயலைககுட்�ட்கட 
அலைந்திருந்தன. 

எட்டொவது ஐந்தொண்டு திட்டம் (1992-1997)

எட்டொவது ஐந்தொண்டுத திட்டததின இறுதி �திப்பு 
உருவொக்கப்�டும்க�ொது ்ொட்டின ப�ொருளொதொருக 
ப்கொள்ல்கயில் திைலைையைொதல் 
தனியொர்ையைொதல் ைறறும் உை்கையைொதல் 
க�ொனை ப�ருதத ைொறைங்கள் ஏற�ட்டன. புதிய 
ப�ொருளொதொருக ப்கொள்ல்க இக்கொை 
்கட்டததில்தொன அறிமு்கம் பசய்யப்�ட்டது. 
எட்டொம் ஐந்தொண்டுத திட்டததில் இந்தியொவின 
ப�ொருளொதொர வளர்ச்சி அதிகவ்கைொ்க வளரத 
பதொடஙகியது 

ஒன�தொவது ஐந்தொண்டு திட்டம் (1997-2002)

இந்திய சுதந்திரததின 20ஆம் வருடததில் 
ஒன�தொம் ஐந்தொண்டுத திட்டம் பதொடங்கப்�ட்டது 
வளர்ச்சிகயொடுக கூடிய சமுதொய நீதி ைறறும் 
சைததுவதலத லையைொ்கக ப்கொண்டு 
உருவொக்கப்�ட்டது. ைததிய தரைொன 
வொழ்கல்கலயயும், உற�ததி நிலைந்த 
கவலைவொய்ப்ல� உருவொககுதலையும், வட்டொரச் 
சைநிலை ைறறும் தறசொர்புடலைலயயும் ்கருததில் 
ப்கொண்டு உருவொக்கப்�ட்டது. சுததைொன குடிநீர் 
வழங்கல், அடிப்�லட சு்கொதொர வசதிலய 

கைம்�டுததுதல், துவக்கநிலைக ்கல்விலய 
விரிவு�டுததுதல், ஏலழ்களுககு வீட்டுவசதி உதவி, 
குழந்லத்களுககு சததுணவு வழங்கல், 
கிரொைங்கலள முககிய நிலை்களுடன இலணததல், 
ப�ொதுவழங்கல் அலைப்ல� ஏலழ்களுககு 
கைலும் �யன�டும் விதததில் ைொறறியலைததல் 
எனனும் ஏழு அடிப்�லட �ணி்களுககு (Seven 

basic Minimum Servicer) முனனுரிலையொ்க 
ப்கொண்டு பசயல்�ட்டன. ைனிதவள கைம்�ொடு, 
தனியொர் ையைொதல், தனியொர் துலைககு வொய்ப்புக 
ப்கொடுததல் க�ொனைவறறிறகும் முககியததுவம் 
அளிக்கப்�ட்டது. 

�ததொவது ஐந்தொண்டு திட்டம் (2002-2007)

ப�ொருளொதொர வளர்ச்சியில் 8சதவிகிததலத 
எட்டுதல் என�லத முககிய இைக்கொ்க ப்கொண்ட 
இததிட்ட ்கொைததில் 7.8 சதவிகிதம் வலர வளர்ச்சி 
விகிதைொ்க அலைந்தது. இததிட்ட ்கொைததில் 
இைொ�்கரைொன கவலைவொய்ப்பிலன கூடுதைொ்க 
ஏற�டுததுதல்.பதொடக்க ்கல்வியொனது 2007ககுள் 
கிலடக்க பசய்தல், 2007ககுள் குழந்லத்களின 
இைப்புவீதம் குலைததல், அலனதது 
ஊர்கங்களிலும் குடிநீர் வசதிலய 2012ககுள் 
ஏற�டுததுதல், 2007ககுள் ைொசு அலடந்த ் தி்கள் 
ைறறும் ஆறு்கலள சுததம் பசய்தல் ைறறும் 
புதுப்பிக்கப்�ட்ட இரு�து அம்சத திட்டம் 
பதொடங்கப்�ட்டது. 

�திபனொனைொவது ஐந்தொண்டு திட்டம்  

(2007-2012)

அலனதது துலை்கலளயும் உள்ளடககிய 
வளர்ச்சிகய முககிய இைக்கொ்க ்கொணப்�ட்டது. 
கவளொண்லை வளர்ச்சிலய 4 சதவிகிதைொ்க 
உயர்ததுதல், தனி்�ர் வருைொனதலத 2016 முதல் 
2017ககுள் இரட்டிப்�ொககுதல், உள்்ொட்டு உற�ததி 
வளர்ச்சி விகிதம் 9 சதவீதைொ்க அதி்கரிததல், 
அலனதது கிரொைங்களுககும் மின வசதி, சொலை 
வசதி, பதொலைக�சி வசதி ஏற�டுததுதல், 
அலனதது கிரொைங்களுககும் 2012ககுள் 
இலணயதள வசதிலய ஏற�டுததுதல் க�ொனை 
திட்டங்கள் முதனலையொ்க அலைந்தது.
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