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Dhinamani 

1) சந்தையில் விற்பதை சசய்யப்படும் 37 மருந்துகள் ைரமற்றதை என்று 
மத்திய மருந்து ைரக் கட்டுப்பாட்டு ைாரியம் அறிவித்துள்ளது. 

2) விஸ்ை கலா சங்கம் சாாாா்பில் காாா்நாடக இதசக் கதலஞாாா் சநய்வைலி 

சந்ைாைவகாபாலன், புல்லாங்குழல் இதசக் கதலஞாாா் வரானு மஜும்ைாாாா் 

ஆகிய இருைருக்கும் ‘விஸ்ை கலா புரஸ்காாாா்-2019’ விருது  
ைழங்கப்பட்டது 

3) உடற்கல்வி சாாாா்ந்ை சசயல்பாடுகளில் சிறந்து விளங்கும் பள்ளிகளுக்கு, பரிசு 

ைழங்கும் வபாட்டி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.மத்திய அரசு சாாாா்பில், ‘பிட் 

இந்தியா’ இயக்கம் கல்வி நிறுைைங்களில் சைாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

4) அப்பல்வலா மருத்துைமதையின் குருதிவயற்ற வசதை மற்றும் ரத்ை ைாை 
விழிப்புணாாா்வு நடைடிக்தககதளப் பாராட்டும் ைதகயில் சிறப்பு 
ைபால்ைதலதய அஞ்சல் துதற சைளியிட்டுள்ளது 

5) ைமிழிதசயின் சைான்மங்கதள மீட்சடடுக்கும் ைதகயில் உலகத் ைமிழிதச 

மாநாடு 100 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முைல் முதறயாக மதுதர உலகத் 

ைமிழ்ச் சங்கத்தில் ைரும் டிச. 14, 15 ஆகிய நாள்களில் நதடசபறவுள்ளது. 

Dhinathanthi 

1) ைமிழ்நாடு முழுைதும் இந்ைக் கால அளவின் இயல்பு அளவு 40 சச.மீ. 

இந்ைக் காலகட்டத்தில் 43 சச.மீ. மதழ கிதடக்கப் சபற்றுள்ளது. இது 

இயல்தப விட 6% அதிகம். 

2) பாரதியாரின் 138-ைது பிறந்ைநாள் வநற்று சகாண்டாடப்பட்டது. 

3) சசன்தை சர்ைவைச திதரப்பட விழா இன்று சைாடங்கி 8 நாட்களுக்கு 

நதடசபறுகிறது. ைமிழக சசய்தி மற்றும் விளம்பரத்துதற அதமச்சர் 

கடம்பூர் ராஜூ இந்ை விழாதைத் சைாடங்கி தைக்கிறார். 

4) நாட்டின் 90 சைவிகிை ரயில்களில் பவயா கழிைதற ைசதி 
சசய்யப்பட்டிருப்பைாக மத்திய ரயில்துதற அதமச்சர் பியூஷ் வகாயல் 
இன்று மக்களதையில் ைகைல் அளித்ைார். 

5) பிஎஸ்எல்வி ராக்சகட் ைைது 50-ைது பயணத்தை சைற்றிகரமாக 

வமற்சகாண்டு, ரிசாட் – 2பிஆர்1 சசயற்தகக்வகாதள அைன் சுற்றுைட்டப் 
பாதையில் நிதலநிறுத்ைப்பட்டது என்று இஸ்வரா ைதலைர் சிைன் 
சைரிவித்துள்ளார். 

 

 

 



The Andhra Pradesh Cabinet approved the Andhra Pradesh Disha act 2019  

for awarding the death penalty for the offences of rape and gang-rape and 

expediting the verdict in trials of such cases to 21 days. 

ISRO’s PSLV C-48 successfully launched the earth observation satellite 

RISAT-2BR1 in space. 

Cabinet approved the Memorandum of cooperation between India and Japan 

in steel sector. 

The south pacific archipelago of Bougainville voted to become the world’s 

newest nation by gaining independence from Papua New Guinea. 

India ranked 12th in the Global Diplomacy Index 2019 released by Lowy 

institute  

 

இஸ்வராவின் பி.எஸ்.எல்.வி சி -48 ஏவுகதண பூமியின் கண்காணிப்பு சசயற்தகக்வகாள் RISAT-

2BR1 ஐ விண்சைளியில்  சைற்றிகரமாக ஏவியது. 

கும்பல் பாலியல் பலாத்கார குற்றங்களுக்கு மரண ைண்டதை ைழங்குைைற்கும், இதுவபான்ற 

ைழக்குகளின் விசாரதணயில் தீர்ப்தப 21 நாட்களுக்கு விதரவுபடுத்துைைற்கும் ஆந்திர பிரவைஷ் 

திஷா சட்டம் 2019 க்கு ஆந்திர மாநில அதமச்சரதை ஒப்புைல் அளித்ைது. 

எஃகு துதறயில் இந்தியாவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் இதடயிலாை ஒத்துதழப்பு ஒப்பந்ைத்திற்கு 

மத்திய அதமச்சரதை ஒப்புைல் அளித்ைது. 

 சைற்கு பசிபிக் தீவுக்கூட்டத்தில் உள்ள தீைாை வபாசகய்ன்வில்வல பப்புைா நியூ 

கினியாவிலிருந்து சுைந்திரம் சபற்று புதிய நாடாக மாற ைாக்களித்துள்ளது 

வலாவி நிறுைைம் சைளியிட்டுள்ள உலகளாவிய இராஜைந்திர குறியீட்டு 2019 இல் இந்தியா 12 

ைது இடத்தில் உள்ளது 

TIMES OF INDIA 

1. The Citizenship amendment bill is set to become law after Rajya Sabha 

passed it by 125-99 votes. 

2. The personal data protection bill was referred to a joint select committee of 

Parliament. The panel will be led by a speaker recommended MP and comprise 

20 members from Lok Sabha and 10 members from Rajya Sabha. 

3. The new bill, the Andhra Pradesh criminal law amendment act,2019 will 

be called the Andhra Pradesh Disha act to be introduced in state assembly 

proposes the death penalty for rapists, trail to be over in 21 days. 

4. The PSLV-C48, with RISAT- 2BR1 and 9 customer satellites was launched 

by ISRO from Sathish Dhawan Space Centre in Sriharikota. It is the 50th 

mission of pslv.it is the 4th radar imaging earth observation satellite. 

5. Scientists from IIT-Bombay have developed technology to leverage a 

patient’s immune system to cure cancer.  Researchers made use of gene and 



cell therapies to re-engineer immune cells to attack and kill cancer cells in 

the body. 

6. Asian Development Bank (ADB) lowered India’s economic growth forecast 

for financial year 2019 to 5.1%. 

7. The European Space Agency (ESA) has a plan to clean up earths orbit-one 

satellite at a time. A four-armed robot-the Chaser-will launch into space and 

drag space debris back to earth in a blaze of glory by 2025. 

 

 

 

 

 


