
                     Times of India 

1.After three months of search for Indian Space Research Organization’s moon 

lander Vikram by scientists across the world, an engineer from Chennai found 

the debris of chandrayaan-2’s lander on moon by Nasa’s lunar images. 

2.The year - 2019 is on course to be the second warmest year on record said the 

World Meteorological Organization. The report said the global average 

temperature in 2019 (January -October) was about 1.1 degree - Celsius above 

the pre -industrial period (1850-1900). 

3.The Drug Controller General of India has ordered e-pharmacies to stop sale of 

medicines without a valid license. 

4.Chennai is at the bottom of country’s list when it comes to crime against 

women, it has recorded an increase from 533cases in 2016 to 642 cases in 2017, 

according to the National crime records bureau. 

5.Nirbhaya fund was created in 2013 in memory of paramedic who was 

gangraped in Delhi. Every year, the Centre allocates 1,000 Crore to states to 

implement initiatives aimed at enhancing women´s safety. So far, Tamil Nadu 

has received 190.68 crore. But it has utilized only 6 Crore. The projects 

implemented by the state government are women´s helpline 181 and Amma 

patrol vehicles for all-woman police stations. 

6.The ‘’Gujral Doctrine’’ enunciated in September 1966, sought to put in place 

key principles which must guide relations among states of South Asia. These 

are that no South Asian country will allow its territory to be used against the 

interest of another country of the region; that none will interfere in the internal 

affairs of another; that all South Asian countries must respect each other´s 

territorial integrity and sovereignty and that they will settle disputes through 

peaceful bilateral negotiations. 

 

                                          Tamil Hindu 

 

1) விக்ரம் லேண்டர் ல ோதி உடடந்த போகங்கடை கண்டுபிடிக்க தமிழகத்டதச் 

லேர்ந்த பபோறியோைர் ேண்முக சுப்பிர ணியன் உதவியுள்ைோர். 
பதோழில்நுட்பத்துடை பபோறியோைரோக பேன்டையில் பணியோற்றி வரும் 
ேண்முக சுப்பிர ணியன் விக்ரம் லேண்டர் பதோடர்போக நோேோ பவளியிட்டு 

வரும் புடகப்படங்கடை ஆய்வு பேய்து கடந்த அக்லடோபர்  ோதம், இந்தப் 



பகுதியில் விக்ரம் லேண்டர் விழுந்திருக்கேோம் எை நோேோ  ற்றும் 

இஸ்லரோவுக்கு தகவல் அனுப்பியுள்ைோர். 

2) ஆசியோவிலேலய இந்தியர்களின் ஊதியம் அதிகபட்ே ோக 9.2 ேத வீதம் 
உயரும் எை கோர்ன் ஃபபர்ரி குலைோபல் ஊதிய ஆய்வறிக்டகயில் 

பதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.அடுத்தடுத்த இடங்களில் இந் லதோலைசியோவில் 8.1 

ேதவீத  ோகவும், சீைோவில் 6 ேதவீத ோகவும் ஊதிய உயர்வு இருக்கும் எை 

அதில் குறிப்பிட்டுள்ைது. 

3) உேக அைவில் அதிகரித்து வரும் கோேநிடே  ோற்ைத்துக்கோை விடேடய 
 னித குேம் பகோடுத்து வருகிைது என்று உேக சுகோதோர அட ப்பு 

எச்ேரிக்டக விடுத்துள்ைது.  ோட்ரிட்டில் நடந்த கோேநிடே  ோற்ைம் 

பதோடர்போை உச்சி  ோநோட்டில், உேக நோடுகள் கோர்பன் பவளிலயற்ைத்டதத் 
தடுப்பதன் மூேம் பே ேட்ேக்கணக்கோை உயிர்கடை கோற்று  ோசிலிருந்து 
கோக்க முடியும் என்று ஐக்கிய நோடுகள் ேடப அறிக்டக பவளியிட்டிருந்தது 

4) துப்போக்கி சுடுதலில் உேக ேோதடைடய இந்திய வீரோங்கடை ப குலி 
லகோஷ் முறியடித்தோலும் ேர்வலதே துப்போக்கி சுடுதல் அட ப்போல் 
பதற்கோசிய விடையோட்டுப் லபோட்டி அங்கீகரிக்கப்படவில்டே என்பதோல் 

அது உேக ேோதடைடய முறியடித்ததோக எடுக்க முடியோது. ஆைோல், 
புள்ளிகள் கணக்கில் உேக ேோதடைடய முறியடித்துவிட்டோர் இந்தியப் 

பபண் ப குலி லகோஷ் என்பது பபருட க்குரியது. 

5) பேோன் லடோர் (லகோல்டன் போல்) விருடத அர்பென்டிைோவின் ேலயோைோல் 

ப ஸ்ஸி 6-வது முடையோக பவன்ைோர்.பிபோ ேோர்பில் ஆண்டுலதோறும் 

உேகின் சிைந்த கோல்பந்து வீரர், வீரோங்கடைகளுக்கோை ‘பேோன் லடோர்’ 

(லகோல்டன் போல்) விருது வழங்கப்பட்டு வருகிைது. இந்த ஆண்டுக்கோை 

விருது வழங்கும் விழோ பிரோன்ஸ் நோட்டின் போரிஸ் நகரில் உள்ை திலயட்டர் 

டு ேோட் பேட் அரங்கில் லநற்று முன்திைம் இரவு நடடபபற்ைது. 

                                            Dinamani 

1)  வரும் 2020-ஆம் ஆண்டுடன் நிடைவடடயவிருக்கும் பதின்  
ஆண்டில்தோன் புவியின் பவப்பம் இதுவடர இல்ேோத அைவுக்கு 

அதிகரித்திருக்கும் என்று ஐ.நோ. பதரிவித்துள்ைது.இதுகுறித்து அந்த 

அட ப்பின் வோனியல் பிரிவோை ‘உேக வோனிடே அட ப்பு’ 
பவளியிட்டுள்ை அறிக்டகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை 

2) தமிழகத்தில் கிரோமியக் கடேகடை லபோற்றி வைோா்க்கும் கடேஞோா்கடை 

ஊக்குவிக்கும் வடகயில் 100 கிரோமியக் கடேக் குழுக்கள், 500 
கடேஞோா்களுக்கு தமிழ்நோடு இயல் இடே நோடக  ன்ைத்தின் மூேம் 

ப ோத்தம் ரூ.35 ேட்ேம் நிதியுதவி வழங்க அரேோடண 

பவளியிடப்பட்டுள்ைது. 



3) முன்ைோள் பிரத ோா்களுக்கும், அவோா்களின் குடும்பத்திைருக்கும் 

அளிக்கப்பட்டு வரும் சிைப்பு போதுகோப்டப ரத்து பேய்யும் லநோக்கில் சிைப்பு 

போதுகோப்புப் படட (எஸ்பிஜி) ேட்டத்தில் ல ற்பகோள்ைப்பட்ட 

திருத்தங்களுக்கோை  லேோதோ நோடோளு ன்ைத்தின் இரு அடவகளிலும் 

நிடைலவறியது. 

4) நோடு முழுவதும் ெூன்  ோதம் முதல் ‘ஒலர நோடு ஒலர குடும்ப அட்டட’ 

திட்டம் அ ல்படுத்தப்படும் என்று  த்திய அட ச்ேோா் ரோம் விேோஸ் 

போஸ்வோன் பதரிவித்தோோா் 

5) பஞ்ேோபில் இரவு லநரத்தில் பபண்கள் போதுகோப்போக வீடு திரும்புவதற்கோக 
லபோலீஸ் வோகைத்தில் இேவே ோக அடழத்துச் பேல்லும் திட்டத்டத அந்த 
 ோநிே முதல்வர் அ ரீந்தர் சிங் பேவ்வோய்க்கிழட  

அறிவித்தோர்.இத்திட்டத்தின்படி, இரவு 9  ணி முதல் கோடே 6  ணி வடர 

பபண்களுக்கோை இேவே வோகை வேதி அளிக்கப்பட உள்ைது. 

                     

                                                          Hindu 

1) Vice President Venkaiah Naidu launched the POSHAN Anthem to 

inspire people to join the movement to fight against malnutrition. 

2) Asian Development Bank (ADB) and India signed a $206 million loan 

agreement to develop water supply and sewerage infrastructure in 5 cities 

of Tamil Nadu. 

3) India and Sweden signed a MOU for setting up India-Sweden Healthcare 

Innovation Centre in New Delhi. 

4) Punjab to create land banks in rural areas for development of industrial 

infrastructure projects. 

5) Scientists have discovered a new fish species named ‘Schistura Syngkai’ 

in West Khasi hills district of Meghalaya. 

6) India to set up National maritime heritage museum at Lothal in Gujarat. 

 

1) ஊட்டச்ேத்து குடைபோட்டிற்கு எதிரோை இயக்கத்தில் பங்கு பகோள்ை 
 க்கடை ஊக்குவிக்கும் வடகயில் துடண ெைோதிபதி பவங்டகயோ நோயுடு 

லபோஷோன் கீதத்டத பவளியிட்டோர். 

2) ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி   ற்றும் இந்தியோ இடணந்து தமிழகத்தின் 5 
நகரங்களில் நீர் வழங்கல்  ற்றும் கழிவுநீர் உள்கட்டட ப்டப ல ம்படுத்த 

206 மில்லியன் அப ரிக்க டோேர் கடன் ஒப்பந்தத்தில் டகபயழுத்திட்டை. 



3) இந்தியோ  ற்றும் சுவீடன் புது படல்லியில் இந்தியோ-சுவீடன்  ருத்துவ 
ஆய்வு ட யம் அட ப்பதற்கோை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

டகபயழுத்திட்டை. 
4) பதோழில்துடை உள்கட்டட ப்பு திட்டங்கடை ஏற்படுத்துவதற்கோக 
கிரோ ப்புைங்களில் நிே வங்கிகடை உருவோக்க பஞ்ேோப் அரசு முடிவு 

பேய்துள்ைது. 

5) ல கோேயோவின் ல ற்கு கோசி  டே  ோவட்டத்தில் ‘Schistura Syngkai’ 

என்ை புதிய மீன் இைத்டத விஞ்ஞோனிகள் கண்டுபிடித்துள்ைைர். 
6) குெரோத்தில் உள்ை லேோத்தல் நகரில் லதசிய கடல்ேோர் போரம்பரிய 

அருங்கோட்சியகத்டத இந்தியோ அட க்க உள்ைது. 

 

 

 

 

 

 

 


