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ரறன செய்றகள் 

 
1. ‘எபே ரர்த்த’  

 அசரிக்கரதச் சேர்ந் ில் ிறுணம் பனில், ில் ன்கிந எபே 

ார்த்தத twitter-ல் திிட்டு அதணதபம் ோலுக்கு அதத்து.  
 அமரிக்க அிதர் வ ரததடனும்  ணரகம் ன்கிந ார்த்தத திவு 

மேய்ார்.  
 கிரிக்மகட் ீர் ெச்ெறன் சடண்டுல்கர் கறரிக்சகட் ன்கிந ார்த்தத திவு 

மேய்ார்.  
 இந்ச் ோனில் ிக பல்ர் ப.க.ஸ்டரனறன் றரிடம் ன்கிந 

ார்த்தத திவு மேய்ார்.  
 
2. உண்டு உதநிட தள்பி றட்டம்  

 அசு தள்பி ா ாிபேக்கு உர்கல்ி குநித் ிகாட்டுதன 

ங்கும் தகில் உண்டு உதநிட தள்பி னும் புற றட்டம் 

ாட்டிசனச பன்பதநாக ிகத்ில் 14 ாட்டங்கபில் 

மாடங்கப்தடுாக அிகாரிகள் மரிித்ணர்.  
 
3. புரிந்துர்வு எப்தந்ம்  

 ாட்டின் ிர்கான சதாக்குத்துக்காண ீர்த கண்டநிபம் தகில் 

மேன்தண டி இன்குசதன் திரிவு ற்றும் சடய்ம்னர் இந்ிா ிக 

பாக ிறுணம் இதடச புரிந்துர்வு எப்தந்ம் சற்மகாள்பப்தட்டுள்பது .  
 
4. சென்தண உர்ீறன்ந சதரறுப்பு தனத ீறதற றணம்  

 மேன்தண உர்ீின்ந மதாறுப்பு தனத ீிதிாக ம்.துதெரற 
ிிக்கப்தட்டுள்பார்.  

 
5. வெற ல்னரெறரிர் ிபேது  

 ில்னிில் தடமதற்ந சேி ல்னாேிரிர் ிபேது ங்கும் ிாில் 

குடிசு தனர் ிமௌதி பர்பிடம் இபேந்து ிபேது மதறும்,  
 ரரபும் கலம்சதல் ஊரட்ெற என்நற சரடக்கப்தள்பி 

ஆேிரிர் வக.ரச்ெந்றன்,  
 புதுச்வெரி பனறரர் வதட்தட அசு உர்றதனப் தள்பி ஆேிரிர் 

டி.அிந்ர ர  

 
6. புதுத சதண் றட்டம்  

 வதரெறரிர் அன்தகன் சதரினரண தள்பி சம்தாட்டு ிட்டத்ின் பனம் 

பைதாய் 7500 சகாடிில் தள்பிகபின் உள்கட்டதப்பு ேிகள் 

சம்தடுத்ப்தடும் ன்றும் பல்ர் கூநிணார்.  

 தப் மதண்கபின் ிபேத்துக்கு ானிக்கு ங்கம் ற்றும் ிி உி 
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ங்கும் தகில் ிக அேின் ோர்தில் பலூர் ாாிர்ம் 

அம்தார் ிபே உித்ிட்டம் மேல்தடுத்ப்தட்டு ந்து.  
 அண்தில் இத்ிட்டம் பலூர் ரரறர்ம் அம்தரர் உர்கல்ி 

உறுற றட்டரக ாற்நப்தட்டது.  
 
7. ரற்றுத்றநணரபிகள் உிரபத றறக்க பைதரய் 1000 உித்சரதக  

 அசு உி சதப்தடும் ாற்றுத்ிநணாபிகள் ங்கலடன் எபே 

உிாபத தத்துக்மகாள்ப துாக ரத்துக்கு ஆிம் பைதரய் 

உித்மாதக ங்கப்தடுகிநது.  
 இந் ிட்டத்ின் கீழ் 2019-2020 ிிாண்டில் பைதாய் 96 னட்ேம் ிி 

எதுக்கப்தட்டது.  
 
8. கரதன ெறற்றுண்டி றட்டம் 

 காதன ேிற்றுண்டி ிட்டம் துதில் மேப்டம்தர் 15-ம் சி மாடங்கப்தட 

உள்பது.  
 ிகத்ில் ாின அேின் பழுதாண ிித மகாண்டு கரதன உவு 

றட்டம் மேல்தடுத்ப்தட உள்பது.  
 

த்ற செய்றகள் 
 
1. உனகறன் ந்ரது சதரி சதரபேபரர ரடு இந்றர  

 திரிட்டதண தின்னுக்கு ள்பி உனகறன் ந்ரது ிகப் மதரி மதாபேபாா 

ாடாக இந்றர உபேமடுத்துள்பது.  
 
2. ற்றுறில் 9.25 ெீம் றகத்றன் தங்கபிப்பு  

 இந்ிாின் எட்டு மாத் ற்றுிில் ிகத்ின் தங்கபிப்பு 9.25 

ெீம் ன்நார் குறு, ேிறு ற்றும் டுத் மாில் ிறுணங்கள் துதந 

அதச்ேர்  ா.சா.அன்தேன்.  
 
3. இவு ரன் ெரனம்  

 இந்ிாின் பனாது இவு ான் ோனம் னடரக்கறன் 

யரன்வனில் பன்று ாங்கலக்குள் அதக்கப்தடும் ன்றும், இது 

இந்ிாில் ாணில் சுற்றுனாத சம்தடுத்தும் ன்றும் த்ி 

அநிில் மாில்தட்த இததச்ேர்  றவந்ற ெறங் மரிித்ார்.  
 
4. ஃப்ஃப் சதரதுச்செனரபர்  

 அகின இந்ி கால்தந்து ேம்சபணத்ின் மதாதுச்மேனாபாக ர ற 
திதரகன் ிிக்கப்தட்டுள்பார்.  

 புி தனாக பன்ணாள் இந்ி ீர் கல்ரண் செௌவத சர்வு 

மேய்ப்தட்டார்.  
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5. கவெவெ ிபேது சதந வகப பன்ணரள் அதச்ெர் றுப்பு  

 தினிப்ததன்ஸ் பன்ணாள் அிதரின் மதரில் ங்கப்தடும் ம்சான் 

கசேசே ிபேத மதந ார்க் ேிஸ்ட் கம்பெணிஸ்ட் கட்ேிின் த்ி குழு 

உறுப்திணபேம் சகபா பன்ணாள் சுகாாத்துதந அதச்ேர் வக.வக.தென ர 

றுப்பு மரிித்துள்பார்.  
 
6. ெட்டப்திகள் ஆதத்றன் புற தனர்  

 சேி ேட்டப்திகள்  ஆதத்ின் புி தனாக உச்ே ீின்ந 

ீிதி டி.எய்.ெந்ற சூட் ிிக்கப்தட்டுள்பார்.  
 
7. திரிட்டன் திர் ஆகறநரர்  னறஸ் டிஸ்  

 கன்ேர்சட்டிவ் கட்ேிின் புி தனாக 47 ாண னறஸ் டிஸ் 

சர்ந்மடுக்கப்தட்டார்.  
 
8. றல்னற ர தரத கடத தரதரக சதர் ரற்நம்  

 புது மடல்னிில் உள்ப னாற்றுச் ேிநப்புிக்க ாஜதாதின் மதத 

‘கர்த்வ் தரத’ (கடத தாத) ண மதர் ாற்நம் மேய் படிவு 

மேய்ப்தட்டுள்பாக அசு ட்டாங்கள் மரிித்துள்பண.  
 
9. 2021-ல் பத்வரர் சகரதனில் பனறடம் 

 2021ஆம் ஆண்டுக்காண சேி குற்நப் திவுப் திகத்ின் இந்ிக் 
குற்நத்ின் ேந்சகத்ிற்கிடாண சறுதாடு , மகாதனால் 
தாிக்கப்தட்டர்கபில் பிசார் ண்ிக்தகில் றகம் 
பனறடத்றல் உள்பது ன்ததக் காட்டுகிநது.  

 
10. ங்கவெ ிடுதனப் வதரரில் உிரிந் இந்ற ீர்கபின்     
   ரரிசுகலக்கு உித்சரதக  

 ங்கசே ிடுதனப் சதாரில் உிரிந் காம் அதடந் இந்ி ாணு 

ீர்கலக்கு ‘ங்கதந்து’ பஜிபுர் ஹ்ான் மதரில் உி மாதக 

ங்கப்தடும் ன்று திர் சக் ஹேீணா மரிித்ார்.  
 
11. பக்கு ற கவரணர டுப்பு பேந்துக்கு அனுற  

 சுாே தாதின் சற்தப்தில் கசாணா மாற்று தாிப்பு ற்தடுத 

கசாணா டுப்பூேி டுப்தில்தன ணக் கூநி தாத் தசாமடக் ிறுணம் 

அற்கு ீர்வு காணும் சாக்கில் திதிி 154 ன்ந பக்கு ிாக மேலுத்தும் 

டுப்பு பேந்த ாரித்து அந் பேந்த சுார் 4000 ன்ணார்னர்கபிடம் 

தாத் தசாமடக் ிறுணம் தரிசோதண மேய்து.  
 



GKRInstitution|Web:www.gkrsinstitute.com Page5 

 

 

12. ீண்டும் ெறிங்கற புனற றட்டம்  
 இந்ி காடுகபில் ீண்டும் ெறிங்கற புனறத (ேீட்டா) அநிபகப்தடுத்தும் 

ிட்டத்த த்ி திசேத்ின் குசணா சேி பூங்காில் திர் சந்ி 

சாடி மேப்டம்தர் 17 இல் மாடக்கி தக்க உள்பாக ாின பல்ர் 

ெறரஜ் ெறங் ெவுகரன் மரிித்ார்.  
 
13. ரஸ்டரக் 

 கடந் மேப்டம்தர் என்நாம் சி ஷ்ாில் ரஸ்டரக் ன்ந மதரினாண 

ாணு கூட்டு திற்ேி மாடங்கிது.  
 
14. பசணஸ்வகர கல்ி கங்கள் தட்டில்  

 தனப்தட்ட க்கபிதடச கல்ித மகாண்டு சேர்ப்தில் ேிநப்தாக 

மேல்தட்டற்காக வகபத்றன் றபேச்சூர், ீனம்பூர் ஆகி கங்கலம் 

சலுங்கரணரின், ரங்கல் கபம் பமணஸ்சகாின் கல்ி கங்கள் 

தட்டினில் இதக்கப்தட்டுள்பண .  
 
15. திர் வரடி வக் யெலணர வதச்சுரர்த்த 7 எப்தந்ங்கள் தகசழுத்து  

 ங்காபசே திர் வக் யெலணர ான்கு ாள் தாக சற்று 

பன்ிணம் மடல்னி ந்ார்.  
 7 எப்தந்ங்கள்  

 தின்ணர் இபே தனர்கபின் பன்ணிதனில் 7 எப்தந்ங்கள் 

தகமழுத்ிடப்தட்டண.  
 அற்நில் இபே ாடுகபின் பன்தாண அநிில் ற்றும் 

மாில் ஆாய்ச்ேி அதப்புகள் இதடச அநிில் ற்றும் 

மாில்தட்த எத்துதப்பு சற்மகாள்ற்காண எப்தந்பம் 

அடங்கும்.  
 ற்மநாபே எப்தந்ம் ங்காபசே ில்சில் கல் மாில்தட்த 

மேனிகள் ற்றும் கல் மாில்தட்த சேதகபில் எத்துதப்பு 

மாடர்தாணது ஆகும்.  
 ல்தனில் உள்ப மதாதுாண ஆநாண குெறரரில் இபேந்து 

ண்தீ ிநந்து ிடுது மாடர்தாண எபே எப்தந்பம் உள்பது.  
 இன் பனம் சற்கு அெரபம் ங்கரபவெத்றல் தெல்கட் 

தகுிபம் தனன் அதடபம்.  
 ங்காபசே ில்ச ஊிர்கலக்கு,  

 இந்ி ில்ச ிறுணங்கபில் திற்ேி அபிப்தது,  
 ங்காபசேம் ீித்துதந அிகாரிகலக்கு இந்ிாில் 

திற்ேி அபிப்தது,  
 இந்ிாின் திோர் தாிக்கும் ங்காபசே 

மடனிினுக்கும் இதடச எத்துதப்பு,  
 ிண்மபி மாில்தட்தத்ில் எத்துதப்பு ஆகி 
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எப்தந்ங்கலம் அடங்கும். 
 
16. திம்-ஸ்ரீ தள்பிகள்  

 ாடு பழுதும் அதணபேக்குாண உர்ாண கல்ித ங்கக்கூடி 

14,000க்கும் அிகாண ‘திம்-ஸ்ரீ’ தள்பிகதப (ழுச்ேி அதடபம் 

இந்ிாவுக்காண திரின் தள்பிகள்) உபோக்கும் ிட்டம் பைதாய் 27,360 

சகாடிகள் மேல்தடுத்ப்தட உள்பது.  
 
17. உச்ெீறன்நத்றல் த்ற அெறன் க்குதஞர்  றணம்  

 உச்ே ீின்நத்ில் த்ி அேின் ப்தில் க்குதஞாக ஆஜாக 

ாஜதாதபத்த சேர்ந் ரம்ெங்கர் ர ர ிிக்கப்தட்டுள்பார்.  
 
18. இந்ற ம்ெரபிதச் வெர்ந்த அசரிக்க ரட்ட ீறதறரக  

      றறக்க தரிந்துத  

 அமரிக்க ாட்ட ீிதிாக இந்ி ம்ோபிதச் சேர்ந் அபேண் 

சுப்திிதண ிிக்க அந்ாட்ட அிதர் சஜாததடன் 

தரிந்துதத்துள்பார்.  
 
19. உனக றபேக்குநள் ரரடு   

 ‘உனக றபேக்குநள் ரரடு-2022’ கம்வதரடிரிலுள்ப அங்வகரர் றழ்ச் 

ெங்கத்றல் டத்துகிநது.  
 பேகிந செப்டம்தர் 28ஆம் சி மாடங்கும் இந் ாாடு அடுத் ாம் 

அக்வடரதர் 3 ஆம் சி த டக்கவுள்பது 

 

20. திரிட்டன் அெற னறெசதத் தநவு  
 திரிட்டணின் ீண்ட கான அேி னிேமதத் உடல் னக்குதநால் கானாணார்.  
 ணது ந்த ஆநாம் ோர்ஜ் தநதத் மாடர்ந்து 1952 இல் அரித நி 

இண்டாம் னிேமதத் ோதண அபாக 70 ஆண்டுகள் அெறரக இபேந்ார். 
 அது ஆட்ேி கானத்ில் 15 திரிட்டன் திர்கதப அர் ிர்கித்துள்பார்.  
 புற அெர் ெரர்னஸ்: 

 னிேமதத்ின் தநத அடுத்து தட்டத்து இபேர் ஆண ோர்னஸ் 

திரிட்டணின் அடுத் அேர் ஆணார்.  
 திரிட்டன் அே ம்ே ேட்டத்ின்தடி பத் கனும், இபேபோண 

ோர்னஸ் உடணடிாக அடுத் அேர் ஆணார்.  
 அர் பன்நரது ெரர்னஸ் ண அதக்கப்தடுார் ன்று 

அிகாப்பூர்ாக அநிிக்கப்தட்டுள்பது.  
 திரிட்டன் னாற்நில் ாண அோக ோர்னஸ் உள்பார்.  

 
21. ரணினக்தக ரக்கற அறக்கும் புற வுகத வெரதண சற்நற  

 தில் இபேந்து மேலுத்ி அிசகத்ில் ாணினக்தக ாக்கி அிக்கும் 
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க்பெஆர்ஸ்ம் வுகத சோதண மற்நி மதற்றுள்பாக தாதுகாப்பு 

ஆாய்ச்ேி ற்றும் சம்தாட்டு அதப்பு (டிஆர்டிஏ) மரிித்து.  
 
22. றபெெறனரந்துக்கரண புற இந்ற தூர் றணம்  

 ிபெேினாந்து ாட்டுக்காண புி இந்ி தூாக மபிபவு தி பத் 

அிகாரி ீத்ரபூன் ிிக்கப்தட்டார்.  
 
23. ரணு கூட்டு திற்ெற அறகரிக்க எப்புல்  

 இந்ிா ஜப்தான் இதடினாண தாதுகாப்பு எத்துதப்தத சலும் 

லுப்தடுத்வும் ாணுக் கூட்டு திற்ேித அிகரிக்கவும் இபே ாடுகலம் 

எப்புக்மகாண்டணது.  
 டப்பு ஆண்டாணது  இந்ிா  ஜப்தான் இதடினாண தூக ல்லுநின் 

70ஆது ஆண்தட குநிக்கிநது.  
 இந்ி கடற்ததடின் றனன் கூட்டு திற்ெறில் ஜப்தான் இதந்ற்கும் 

தஸ்த ிிசாகம் ற்றும் சேதகள் எப்தந்ம் 

மேல்தடுத்ப்தட்டற்கும்  இக்கூட்டத்ில் சற்பு மரிிக்கப்தட்டது.  
 
24. கடத தரத (கர்த்வ் தரத)  

 இந்ிா சகட் தகுிில் இந்ிா சகட் சுந்ிப் சதாாட்டத் தனர் 

வர ற சுதரஷ் ெந்ற வதரமறன் 28 அடி உம் சகரண்ட ெறதனதபம் 

திர் ிநந்து தத்ார். 
 
25. கடத்ல், அந்ற செனரி ரீ்ப்தரத்றன் தனர்  

 கடத்ல் அந்ி மேனாி சாேடி க்குகபின் சல்பதநடீ்டு 

ீர்ப்தாத் தனாக உர்ீின்ந தனத ீிதி பணிஸ்ர்ாத் 

தண்டாரி  ிிக்கப்தட்டுள்பார்.  
 
26. இங்கறனரந்து வெற கலம், கன்ெற, தரஸ்வதரர்ட் ரறுகறநது  

 இங்கினாந்து ாி இண்டாம் னிேமதத் தநந்து புி ன்ணாக ோர்னஸ் 

திசற்ந இபேப்தால் அந் ாட்டின் சேி கீம், கன்ேி, தாஸ்சதார்ட் 

உள்பிட்டத ாறுகின்நண.  
 கடந் 1952 ஆம் ஆண்டில் இங்கினாந்து ாிாக இண்டாம் இண்டாம் 

னிேமதத் தி ற்நார்.  
 அப்சதாது பல் அந் ாட்டின் சேி கீத்ில் ‘கரட் வெவ் ற குின்’ ன்ந 

ரிகள் தாடப்தட்டது.  
 ற்சதாது ோர்னஸ் ன்ணாக இபேப்தால் ‘கரட் ெறவ் ற கறங்’ ன்று சேி 

கீம் ாற்நப்தடுகிநது.  
 
27. வதனரய்ப்பு றநன் ரிதெ கறென்ட் 19 ஆது இடம்  

 அகின இந்ி அபில் சதன ாய்ப்பு ிநனுக்காண ரிதே தட்டினில் 
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கிேன்ட் உர் மாில்தட்த கல்ி ிறுணத்துக்கு 19 ஆது இடம் 

கிதடத்துள்பது.  
 
28. ஆண்டுக்கு 80,000 ில் ெக்கங்கள் ரரிப்பு  

 இந்றரில் ரரிப்வதரம் றட்டத்றன் கீழ் ஆண்டுக்கு குதநந்தட்ேம் 

80,000 ில் ேக்கங்கள் ாரிக்கும் தகினாண ஆதனத ிறு பல் 

பதநாக ணிார் ிறுணங்கபிடம் ில்ச எப்தந் புள்பி கூநிபள்பது.  
 
29. 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் கரெவரத எறக்க பற்ெற 

 காே சாாபிகலக்கு உவுற்காக ‘றக்ஷய் 2.0’ ன்ந இதபத்த 

த்ி அசு டத்ி பேகிநது.  
 இன் பனம் காே சாாபிகதப ணிதர்கள் சர்ந்மடுக்கப்தட்ட  

திிிிகள் அல்னது அதப்புகள் த்மடுத்து அக்கதந மேலுத் படிபம்.  
 
30. ர ணி உரித ஆதரக ஆஸ்றவனற அறகரரி றணம்  

 ா ணி உரித ஆதாக ஆஸ்ிசனி சேர்ந் தூக உர் அிகாரி 

வரல்கர் டர்க் ிிக்கப்தட்டுள்பார்.  
 

ிதபரட்டு செய்றகள் 
 

1. ஏய்வு சதற்நரர் செரீணர ில்னறம்ஸ்  

 கபிர் எற்தநர் திரிில் படிசூடா ாிாக ிகழ்ந் அமரிக்காின் 

மேரிணா ில்னிம்ஸ் மாத்ம் 23 கறரண்ட்ஸ்னரம் ோம்தின் 

தட்டங்கதப தகப்தற்நிபள்பார்.  

 உனகின் ண்தர் என் ீாங்கதணாக ீண்ட கானம் இபேந் மதபேதபம் 

அர் ேம் உள்பது.  

 

2. டபுள்படி 250 வதரட்டி  

 மேன்தணில் இதுத ேர்சே கபிர் மடன்ணிஸ் சதாட்டிச 

டந்ில்தன.  
 அக்குதநத சதாக்கும் தகில் ிக பல்ர் ஸ்டானின் பற்ேிால் 

டபுள்படி 250 சடன்ணிஸ் சதாட்டி பன்பனாக மேன்தண 

தங்கம்தாக்கம் ஸ்டிடி மடன்ணிஸ் தாணத்ில் பேம் 12 பல் 18ஆம் 

சி த டக்கிநது.  
 
3. றக பல்ரின் ரறன ிதபரட்டு ிபேத றக அசு      
   அநறித்துள்பது 

 ிக அசு 2018-19 ற்றும் 2019-20 ஆம் ஆண்டுக்காண 8 ேிநந் ிதபாட்டு 

ீர்கலக்காண பல்ரின் ாின ிதபாட்டு ிபேத அநிித்துள்பது.  

 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்காண மடன்ணிஸ் ீர்கள் ஸ்.திபேத்ி வெகர் ற்றும் 
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 ீன் சடுஞ்செறன் ஆகிசார் ேிநந் ிதபாட்டு ீர்கபாக 

(ஆண்கள்) மதரிடப்தட்டுள்பணர்.  

 ஸ்ரீ றவர (தடப்திடிப்பு) ற்றும்  

 சுணர ெரர குபேில்னர (ஸ்க்ாஷ்) ஆகிசார் ேிநந் ிதபாட்டு 

ீர்கபாக (மதண்கள்) மதரிடப்தட்டுள்பணர்.  

 அச ேம் ி.தி. ணதரல் ( கூதடப்தந்து) ேிநந் டுாகவும், 

ிழ்ாடு கூதடப்தந்து ேங்கம் ேிநந் அதப்தாபாகவும் சர்வு 

மேய்ப்தட்டுள்பணர்.  

 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்காண புல்மபி மடன்ணிஸ் ீர் திஜ்வணஷ் 

குவஸ்ன் ற்றும்  

 டகப ீர் ஆர்.வரகன் குரர் ஆகிசார் ேிநந் ிதபாட்டு 

ீர்கபாக (ஆண்கள்) மதரிடப்தட்டுள்பணர் .  

 சலும் தி.அனுறர திரிர்றணி (சடக்ாண்சடா) ற்றும்  

 ஸ்.செனறணர பீ்ற ( சடதிள் மடன்ணிஸ்) ஆகிசார் ேிநந்து 

ிபங்குகின்நணர்.  

 

4. பஸ் ஏதன் 
 5.15 புற ெரதண:  

 அல்கரஸ் - ெறன்ணர் சாி ஆட்டம் நத்ா இறுி சுற்று சதால் 

ததப்புடன் 5 ி வம் 15 றறடங்கள் ீடித்து.  
 ஆட்டம் ிதநதடந் சம் அடிப்ததடில் பெ ஸ் ஏதன் னாற்நிசனச 

ிகத் ாாக ிதநதடந் ஆட்டம் இற்கு பன் ள்பிவு 2 ி 26 

றறடங்கலக்கு ிதநதடந்ச அிகதட்ோக இபேந்து.  
 

5. னரறு ததடத்ரர் ீஜ் வெரப்ர  
 ஸ்ிட்ேர்னாந்ில் தடமதற்ந தடண்ட் லீக் ததணல்ஸ் சதாட்டிில் 

இந்ி ஈட்டிமநில் ீர் ீஜ் சோப்ா  ோம்தின் தட்டம் ன்று ோதண 

ததடத்ார்.  
 


