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மத்திய செய்திகள் 

 
1.  ங்கவதெ  ிடுதலைப் வபோரில் உயிரிழந்த இந்திய  ரீர்களின்     
    ோரிசுகளுக்கு உத ித்சதோலக  

❖ வங்கதேச விடுேலைப் த ோரில் உயிரிழந்ே கோயம் அலைந்ே இந்ேிய ரோணுவ 

வரீர்களுக்கு ‘ ங்கபந்து’ முஜிபுர் ரஹ்மோன் ப யரில் உேவி பேோலக 

வழங்கப் டும் என்று  ிரேமர் தேக் ஹசீனோ பேரிவித்ேோர்.  
❖ கிழக்கு  ோகிஸ்ேோனோக இருந்ே  ிரோந்ேியம், தமற்கு  ோகிஸ்ேோன் உைனோன 1971-

ஆம் ஆண்டு த ோருக்கு  ிறகு ‘ ங்கவதெம்’ என்ற ேனி நோைோனது 

வங்கதேசத்ேின் விடுேலைக்கு இந்ேியோ முக்கிய  ங்கோற்றியது.  
❖ அந்ே த ோரில் 1984 இந்ேிய ரோணுவத்ேினர் உயிரிழந்ேனர்.  
❖ வங்கதேசத்ேின் முேல்  ிரேமரும் தேக் ஹஸினோவின் ேந்லேயுமோன வேக் 

முஜிபுர் ரஹ்மோன் ப யரில் அந்ே உேவி பேோலக வழங்கப் ை உள்ளது.  
 
2. மூக்கு  ழி கவரோனோ தடுப்பு மருந்துக்கு அனுமதி  

❖ போரத் பவயோசெக் நிறு னத்தோல் ேயோரிக்கப் ட்டுள்ள மூக்கு வழியோக 

பசலுத்தும் கதரோனோ ேடுப்பு மருந்ேின் அவசரகோை  யன் ோட்டுக்கு இந்ேிய 

மருத்துவ ப ோருள்கள் கட்டுப் ோட்டு இயக்குனரோகம் (டிசிஜிஐ) அனுமேி 
வழங்கியுள்ளது.  

❖ சுவோச  ோலேயின் தமற் ரப் ில் கதரோனோ பேோற்று  ோேிப்பு ஏற் டுவலே 

கதரோனோ ேடுப்பூசி ேடுப் ேில்லை எனக் கூறிய  ோரத்  தயோபைக் நிறுவனம் 

அேற்கு ேீர்வு கோணும் தநோக்கில் பிபி ி 154 என்ற மூக்கு வழியோக பசலுத்தும் 

ேடுப்பு மருந்லே ேயோரித்து அந்ே மருந்லே சுமோர் 4000 ேன்னோர்வைர்களிைம் 

 ோரத்  தயோபைக் நிறுவனம்  ரிதசோேலன பசய்ேது.  
❖ அேில் எவருக்கும் ேீவிர  ோேிப்புகள் எதுவும் ஏற் ைவில்லை என நிறுவனம் 

பேரிவித்துள்ளது.  
 
3. மீண்டும் ெி ிங்கி புைி திட்ெம்  

❖ இந்ேிய கோடுகளில் மீண்டும் ெி ிங்கி புைிலய (சீட்ைோ) அறிமுகப் டுத்தும் 

ேிட்ைத்லே மத்ேிய  ிரதேசத்ேின் குதனோ தேசிய பூங்கோவில்  ிரேமர் நதரந்ேிர 

தமோடி பசப்ைம் ர் 17 இல் பேோைக்கி லவக்க உள்ளேோக மோநிை முேல்வர் 

ெி ரோஜ் ெிங் ெவுகோன் பேரிவித்ேோர்.  
❖ ேிட்ைத்துக்கோக பேன்ஆப் ிரிக்கோவிைிருந்து பகோண்டுவரப் டும் சிவிங்கிப் 

புைிகள் அன்லறய ேினம் தேசிய பூங்கோவில் விைப் ை உள்ளன என்றும் அவர் 

கூறினோர்.  
❖ செப்ெம்பர் 17ஆம் வததி பிரதமர் வமோடியின் பிறந்த நோள் ஆகும்.  
❖ உைகிதைதய தவகமோக ஓைக்கூடிய உயிரினமோன சிவிங்கி புைிகள் ஒரு 

கோைத்ேில் இந்ேியோவில் அேிக எண்ணிக்லகயில் கோணப் ட்ைது.  
❖ நோட்டில் கலைசியோக கோணப் ட்ை சிவிங்கிப்புைி இன்லறய சத்ேீஸ்கர் 

 குேியில் கைந்ே 1947 இல் கண்ைறியப் ட்ைது.  
❖ இந்ேியோவில் இந்ே இனம் முற்றிலும் அழிந்துவிட்ைேோக கைந்ே 1952 இல் 

அறிவிக்கப் ட்ைது ேற்த ோது உைகம் முழுவதும் சுமோர் 7000 சிவிங்கிப் 

புள்ளிகலள கோணப் டுகின்றன.  
❖ அவற்றில் ப ரும் ோைோனலவ ஆப்ரிக்க கோடுகளில் உள்ளன.  

 
4.  ோஸ்ெோக் 

❖ கைந்ே பசப்ைம் ர் ஒன்றோம் தேேி ரஷ்யோவில்  ோஸ்ெோக் என்ற ப யரிைோன 

ரோணுவ கூட்டு  யிற்சி பேோைங்கியது.  
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❖ ரஷ்யோவின் பேோலைதூரக் கிழக்கு  குேியிலும், ஜப் ோன் கைல்  குேியிலும் 

இந்ே  யிற்சி நலைப றுகிறது.  
❖ இேில் இந்தியோ, ெனீோ, ைோவ ோஸ், மங்வகோைியோ உள்ளிட்ை 13 நோடுகள் 

 ங்தகற்றுள்ளன.  
❖ ஐம் ேோயிரத்துக்கும் தமற் ட்ை வரீர்கள்  யிற்சியில் ஈடு ட்டுள்ளனர்.  

 
5. யுசனஸ்வகோ கல் ி நகரங்கள் பட்டியல்  

❖  ைேரப் ட்ை மக்களிலைதய கல்விலய பகோண்டு தசர்ப் ேில் சிறப் ோக 

பசயல் ட்ைேற்கோக வகரளத்தின் திருச்சூர், நீைம்பூர் ஆகிய நகரங்களும் 

சதலுங்கோனோ ின்,  ோரங்கல் நகரமும் யுபனஸ்தகோவின் கல்வி நகரங்கள் 

 ட்டியைில் இலணக்கப் ட்டுள்ளன.  
❖ சர்வதேச அளவில் மக்களுக்கு சிறப் ோன கல்வி வசேிகலள அளித்து வரும் 

நகரங்கலள யுபனஸ்தகோ பகௌவுரவித்து வருகிறது.  
❖ அந்ே  ட்டியைில் 44 நோடுகலளச் தசர்ந்ே 77 நகரங்கள் புேிேோக 

இலணக்கப் ட்டுள்ளன.  
❖ இந்ேியோவில் இருந்து மூன்று நகரங்கள்  ட்டியைில் தசர்க்கப் ட்டுள்ளன.  
❖  ோரங்கைில் உள்ள ரோமப்போ வகோயிலை உைக  ோரம் ரிய சின்னங்களில் 

ஒன்றோக  யுபனஸ்தகோ கைந்ே ஆண்டு அறிவித்ேது.  
❖ ேற்த ோது வோரங்கல் நகரம் கல்வி நகரங்கள்  ட்டியைில் 

இலணக்கப் ட்டுள்ளது.  
❖ ேற்த ோது 76 நோடுகலளச் தசர்ந்ே 294 நகரங்கள் இைம் ப ற்றுள்ளன.  

 
6. சூச ல்ைோ பிவர ர்மன் பிரிட்ென் உள்துலற அலமச்ெர்  

❖ புேிய அலமச்சரலவயில் இந்ேிய வம்சோவளிலயச் தசர்ந்ே சூச ல்ைோ 

பிவர ர்மன்  ிரிட்ைன் உள்துலற அலமச்சரோக நியமிக்கப் ட்டுள்ளோர்.  
❖ வழக்குலரஞரோகும் இவர்  ிரிட்ைனின் அட்ைர்னி பஜனரைோக உள்ளோர்.  
❖ த ோரிஸ் ஜோன்சன்  ேவி விைகியதும்  ிரேமர்  ேவிக்கோன த ோட்டியில் 

சூபவல்ைோவும் களமிறங்கினோர்.  
❖ எனினும், கட்சியினர் இலைதய த ோேிய ஆேரவு ப றோேேோல், முேல் 

சுற்றிதைதய த ோட்டியிைிருந்து விைகினோர்.  
 
7. பிரதமர் வமோடி வேக் ஹெனீோ வபச்சு ோர்த்லத 7 ஒப்பந்தங்கள் லகசயழுத்து  

❖ வங்கோளதேச  ிரேமர் வேக் ஹெனீோ நோன்கு நோள்  யணமோக தநற்று 

முன்ேினம் பைல்ைி வந்ேோர்.  
❖ 7 ஒப்பந்தங்கள்  

➢  ின்னர் இரு ேலைவர்களின் முன்னிலையில் 7 ஒப் ந்ேங்கள் 

லகபயழுத்ேிைப் ட்ைன.  
➢ அவற்றில் இரு நோடுகளின் முேன்லமயோன அறிவியல் மற்றும் பேோழில் 

ஆரோய்ச்சி அலமப்புகள் இலைதய அறிவியல் மற்றும் பேோழில்நுட்  

ஒத்துலழப்பு தமற்பகோள்வேற்கோன ஒப் ந்ேமும் அைங்கும்.  
➢ மற்பறோரு ஒப் ந்ேம் வங்கோளதேச ரயில்தவயில் ேகவல் பேோழில்நுட்  

பசயைிகள் மற்றும் ேகவல் பேோழில்நுட்  தசலவகளில் ஒத்துலழப்பு 

பேோைர் ோனது ஆகும்.  
➢ எல்லையில் உள்ள ப ோதுவோன ஆறோன குெியோரோ ில் இருந்து 

ேண்ணலீர ேிறந்து விடுவது பேோைர் ோன ஒரு ஒப் ந்ேமும் உள்ளது.  
➢ இேன் மூைம் சதற்கு அெோமும்  ங்கோளவதெத்தில் லெல்கட்  குேியும் 

 ைன் அலையும்.  
➢ வங்கோளதேச ரயில்தவ ஊழியர்களுக்கு,  

✓ இந்ேிய ரயில்தவ நிறுவனங்களில்  யிற்சி அளிப் து,  
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✓ வங்கோளதேசம் நீேித்துலற அேிகோரிகளுக்கு இந்ேியோவில் 

 யிற்சி அளிப் து,  
✓ இந்ேியோவின்  ிரசோர்  ோரேிக்கும் வங்கோளதேச 

பைைிவிேனுக்கும் இலைதய ஒத்துலழப்பு,  
✓ விண்பவளி பேோழில்நுட் த்ேில் ஒத்துலழப்பு ஆகிய 

ஒப் ந்ேங்களும் அைங்கும். 
 

 ிலளயோட்டு செய்திகள் 
 
1. தமிழக முதல் ரின் மோநிை  ிலளயோட்டு  ிருலத தமிழக அரசு      
   அறி ித்துள்ளது 

❖ ேமிழக அரசு 2018-19 மற்றும் 2019-20 ஆம் ஆண்டுக்கோன 8 சிறந்ே விலளயோட்டு 

வரீர்களுக்கோன முேல்வரின் மோநிை விலளயோட்டு விருலே அறிவித்துள்ளது.  

❖ 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கோன பைன்னிஸ் வரீர்கள் எஸ்.பிருத் ி வெகர் மற்றும் 

ஜ ீன் சநடுஞ்செழியன் ஆகிதயோர் சிறந்ே விலளயோட்டு வரீர்களோக (ஆண்கள்) 

ப யரிைப் ட்டுள்ளனர்.  

➢ ஸ்ரீ நிவ தோ ( ைப் ிடிப்பு) மற்றும்  

➢ சுனயோ ெோரோ குரு ில்ைோ (ஸ்க்வோஷ்) ஆகிதயோர் சிறந்ே விலளயோட்டு 

வரீர்களோக (ப ண்கள்) ப யரிைப் ட்டுள்ளனர்.  

➢ ெத்குர்தோஸ் (துப் ோக்கி சுடுேல்) மற்றும் 

➢  ஜி.வகோகிைோ (ேைகளம்) சிறந்ே  யிற்சியோளர்களோக ெி.ரோவஜஷ் 

கண்ணோ (கோல்  ந்து) மற்றும்  

➢ எம்.பி. முரளி ( ீச் வோைி  ோல்/ லகப் ந்து) சிறந்ே உைற்கல்வி 
இயக்குநர்கள்/உைற்கல்வி ஆசிரியர்களோகப் ப யரிைப் ட்டுள்ளனர்.  

➢ அதே சமயம்  ி.பி. தனபோல் (கூலைப் ந்து) சிறந்ே நடுவரோகவும், 

ேமிழ்நோடு கூலைப் ந்து சங்கம் சிறந்ே அலமப் ோளரோகவும் தேர்வு 

பசய்யப் ட்டுள்ளனர்.  

➢ 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கோன புல்பவளி பைன்னிஸ் வரீர் பிரஜ்வனஷ் 

குவணஸ் ரன் மற்றும்  

➢ ேைகள வரீர் ஆர்.வமோகன் குமோர் ஆகிதயோர் சிறந்ே விலளயோட்டு 

வரீர்களோக (ஆண்கள்) ப யரிைப் ட்டுள்ளனர்.  

➢ தமலும் பி.அனுேியோ பிரியதர்ேினி (தைக்வோண்தைோ) மற்றும்  

➢ எஸ்.செைினோ தீப்தி (தை ிள் பைன்னிஸ்) ஆகிதயோர் சிறந்து 

விளங்குகின்றனர்.  

➢ சிறந்ே  யிற்சியோளர்களோக வக.எஸ்.முகமது நிஜோமுதீன் (ேைகளம்),  

➢ எஸ்.வகோகிைோ (உணவு  ந்து) ஆகிதயோர் சிறந்ே  யிற்சியோளர்களோக 
தேர்வு பசய்யப் ட்டுள்ளனர்.   

➢ ஆர்.ரோமசுப்ரமணியன் ( ோல் த ட்மிண்ைன்) மற்றும்  

➢ சிறந்ே உைற்கல்வி ஆசிரியர்களோக அ.ஆவரோக்கியோ சமர்ெி (வோைி ோல்) 

ஆகிதயோர் தேர்வு பசய்யப் ட்டுள்ளனர்.  

➢ சிறந்ே நடுவரோக டி.சுந்தரரோஜ் (க டி) தேர்வு பசய்யப் ட்டுள்ளோர் 
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