SHANMUGAM IAS ACADEMY

❖ பல்வேறு முக்கிய மவ ோதோக்களுக்கு மத்திய மந்திரி பப ஒப்புதல் அளித்துள்ளது
முத்தலோக் தபை மவ ோதோவுக்கு மத்திய
மந்திரி பப ஒப்புதல் அளித்துள்ளது
கோஷ்மீர்
இைஒதுக்கீடு
(திருத்தம்)
மவ ோதோவுக்கு மந்திரி பப ஒப்புதல் அளித்துள்ளது
அரசு இல்லங்கள் மற்றும் அரசு அலுேலக
ேளோகங்களில்
அங்கீகோரம்
இன்றி
தங்கி
இருப்வபோபர வேளிவயற்ற ேபக வ ய்யும் வபோது
ேளோகங்கள் திருத்த மவ ோதோவுக்கு மந்திரி பப
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது
ஓமிவயோபதி மத்திய கவுன்சில் (திருத்தம்) மவ ோதோ, பல் மருத்துேர்கள் மவ ோதோ
ஆகியேற்றுக்கும் மந்திரி பப ஒப்புதல் அளித்தது. வமலும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ை
ேகுப்புக்குழுவின் பதவிக்கோலத்பத 2 மோதம் நீட்டிப்பதற்கும் மந்திரி பப ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது
முத்தலோக் தபை
முத்தலோக் முபற மூலம் முஸ்லிம் வபண்களுக்கு விேோகரத்து ேழங்குேபத தபை
வ ய்யும் ேபகயில் முந்பதய போ.ஜனதோ ஆட்சியில் 2 முபற அே ர ட்ைம் வகோண்டு
ேரப்பட்ைன.
உைனடி முத்தலோக்" அல்லது "தலோக்-அல்-பித்தத்" என்பது மூன்று முபற தங்கள்
மபனவியிைம் 'தலோக்' என்று ஒவர வேரத்தில் வ ோல்லி ஆண்கள் விேோகரத்து வ ய்ய
ேழிேபக வ ய்யும் இஸ்லோமிய ேழக்கமோகும்.

❖ உள்ேோட்டில்

தயோரிக்கப்பட்ை

அதிவேக

ஆளில்லோ

விமோனம்

வ ோதபன

வ ய்யப்பட்டுள்ளது
ஒடி ோ மோநிலம் அப்துல் கலோம் தீவில் உள்ள
ஒருங்கிபைந்த
வ ோதபனத்தளத்தில்
பரிவ ோதிக்கப்பட்டுள்ளது
மமுதன்
முதலோக
தற்வபோது
தோன்
பரிவ ோதிக்கப்பட்டுள்ளது
20 வேோடிகளில் 32.5 கிவலோ மீட்ைர் தூரம் பறக்கும்
திறன் வகோண்ைது
இதில் அதிேவீன ஸ்ட்ரோம் வஜட் இன்ஜின் வபோருத்தப்பட்டுள்ளது .
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❖ தோஜ்மஹோலில்

3

மணி

வேரத்திற்கு

வமல்

இருந்தோல்

ேசூலிக்கப்படும்

கூடுதல்

என

கட்ைைம்
கட்டுப்போடு

விதிக்கப்பட்டுள்ளது
முன்பு
சுற்றிப்போர்க்க
ஒரு
ேோள்
முழுேதும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது
இதற்கோக புதிய வைோக்கன் முபறபய
இந்திய
வதோல்லியல்
துபற
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது
வமட்வரோ ரயில் உள்ள வைோக்கன் முபற
தற்வபோது இங்கு அமல் படுத்தப்படுகிறது
கிழக்கு வமற்கு நுபழேோயில் பகுதியில்
7 வைோக்கன் தோனியங்கி ே தி கதவுகளும்
வேளிவயறுேதற்கு 5 தோனியங்கி கதவுகளும் அபமக்கப்பட்டுள்ளன
உள்ேோட்டு சுற்றுலோ பயணிகளுக்கு 200 ரூபோயும் ோர்க் மற்றும் பிம்ஸ் வைக்
ேோடுகபள வ ர்ந்தேர்களுக்கு 450 ரூபோயும் ,வேளிேோட்டு பயணிகளுக்கு 1100
ரூபோயும் ேசூலிக்கப்படுகிறது
தோஜ்
மகோல் (Taj
Mahal,
தோஜ்
மஹோல்), இந்தியோவிலுள்ள நிபனவுச்சின்னங்களுள், உலக அதி யங்களில்
ஒன்றோகும்.
இது ஆக்ரோவில் அபமந்துள்ளது.
முழுேதும்
பளிங்குக்
கற்களோலோன
இக்கட்டிைம், ஆக்ரோ ேகரில் யமுபன
ஆற்றின் கபரயில்
கட்ைப்பட்டுள்ளது. இது கோதலின் சின்னமோக உலகப் புகழ் வபற்றது
இக் கட்டிைம் முகலோய மன்னனோன ஷோஜகோனோல், இறந்து வபோன அேனது
இளம்
மபனவி மும்தோஜ் நிபனேோக
22,000
பணியோட்கபளக்
வகோண்டு 1631 முதல் 1654ஆம் ஆண்டுக்கு இபையில் கட்டிமுடிக்கப்பட்ைது.

❖ உலகின் அபமதியோன ேோடுகளின் பட்டியலில் இந்தியோ 141 ேது

இைம்

பிடித்துள்ளது
163 ேோடுகளில் இவ்ேோய்வு வமற்வகோள்ளப்பட்டுள்ளது .
முதல் இைத்தில் ஐவரோப்பிய ேோைோன ஐஸ்லோந்து கபைசி இைத்தில் அயர்லோந்து
உள்ளது .
ஆஸ்திவரலியோபே வ ர்ந்த வபோருளோதோரம் மற்றும் அபமதிக்கோன நிறுேனம்
இவ்ேோய்பே வமற்வகோண்ைது .
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2018 ல் 139 பேத்து இைத்தில் இருந்தது இந்தியோ தற்வபோது 5 இைங்கள்
பின்தங்கி உள்ளது .
கபைசி 5 ேோடுகள் பட்டியலில்
➢
சிரியோ ,ஆப்கோனிஸ்தோன் ,ஏமன், ரோக், வதற்கு
சூைோன் .
பூைோன் 15 ேது இைத்தில் உள்ளது .
இலங்பக 72 ேது இைத்தில் உள்ளது
வேபோளம் 76 ேது இைத்தில் உள்ளது
ேங்கவத ம் 101 ேது இைத்தில் உள்ளது
போகிஸ்தோன் 153ேது இைத்தில் உள்ளது
❖ கஜகஸ்தோன் புதிய அதிபரோக ஜமோட் வைோகவயவ் வபோறுப்வபற்றுள்ளோர்
30 ஆண்டுகளோகி இப்பதவியில் இருக்கும் நூர் சுல்தோன்
இம்முபற வதர்தலில் பங்வகடுக்கவில்பல
இபைக்கோல அதிபரோக இருந்து தற்வபோது வதர்தலில் வேன்று
அதிபரோகியுள்ளர்
ேடு ஆசியோவிலுள்ள ஒரு கண்ைம் கைந்த வதோைர்ச்சியோன ேோைோகும்.
இதன் ஒரு சிறுபகுதி கிழக்கு ஐவரோப்போவில் யூரல் ஆற்றுக்கு
வமற்வக அபமந்துள்ளது.
உலகின் மிகப்வபரிய நிலம்சூழ் ேோைோகவும் உலகின் ஒன்பதோேது
வபரிய ேோைோகவும் உள்ளது. 2,727,300 துர கிவலோமீட்ைர்கள்
(1,053,000 sq mi) பரப்பளவு வகோண்ை இதன் பகுதி வமற்கு ஐவரோப்போவிலும்
வபரியதோகும்.

❖ ஆசிய ஜிம்னோஸ்டிக்வபோட்டியில் பங்வகற்கும் இந்திய அணி வீரர்கள்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்
மங்வகோலியோவில் ேருகின்ற 19 ம் வததி இப்வபோட்டி ேபைவபற
உள்ளது.
4 வீரர்கள் 4 வீரோங்கபனகள் அைங்கிய அணி வதர்வு
வ ய்யப்பட்டுள்ளது
ஆைேர் பிரிவில்
ரோவகஷ் குமோர் பத்ரோ
வயோவகஸ்ேர் சிங்
வைபோங்வை
அரிக்ட்வைோ
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மகளிர் பிரிவில்
பிரனதி ேோயக்
ஸ்ரத்தர தவலகர்
பிரனதி தோஸ்
போப்பபயோ தோஸ்

❖ உலக பளு தூக்கும்

ோம்பியன்ஷிப் வபோட்டி யில், அவமரிக்கோபே வ ர்ந்த தமிழ்ப்

வபண் ஆர்த்தி நிதி வேள்ளிப் பதக்கம் வேன்று ோதபனப் பபைத்துள்ளோர்.
ஸ்வீைனில் இப்வபோட்டியோனது ேபைவபற்றது
20-22 ேயதுக்குட்பட்ை, 63 கிவலோ எபையுள்ள
வபண்களுக்கோன பிரிவில் அவமரிக்கோ ோர்பில்
வபோட்டியிட்டு ஆர்த்தி நிதி வேள்ளி
வேன்றுள்ளோர்
இேர்களது பூர்வீகம் கரூர் மோேட்ைத்பத
வ ர்ந்தது

❖ எழுத்தோளர் அமிதோவ் வகோஷுவ் க்கு ஞோன பீை விருது
ேழங்கப்பட்டுள்ளது
2018 ம் ஆண்டிற்கு தற்வபோது ேழங்கப்பட்டுள்ளது
இேர் ஆங்கில எழுத்தோளர்
ஞோன பீை விருது வபரும் முதல் எழுத்தோளர் இேரோேோர் .
இேருக்கு வமற்கு ேோங்க முன்னோள் ஆளுேர்
வகோபோலகிருஷ்ை கோந்தி ேழங்கினோர்

ஞோனபீைவிருது (JnanpithAward )என்பது இந்தியோவில்இலக்கியத்துக்கோக ேழங்
கப்படும் ஒரு உயரிய விருது ஆகும்.
இந்த விருபத ேழங்குபேர்கள் போரதிய ஞோனபீைம் என்ற பண்போட்டு இலக்கியக்
கழகமோகும்.
இவ்ேறக்கட்ைபள தி பைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியோ ேோளிதபழ வேளியிடும்
ோகு ப னக் குடும்பத்தினரோல் நிறுேப்பட்ைது.
ஒவ்வேோர் ஆண்டும் இந்தியோவிலுள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ை 15 வமோழிகளுள்
சிறந்த எழுத்தோளருக்கு ேழங்கப்படுகிறது.
1954 -ல் இபதத் வதோற்றுவித்தேர் ோந்திபிர ோத் வஜயின் என்பேர்.
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