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1) நாட்டில் இதுவரை 125 க ாடி கேருக்கு ஆதாாாா் அட்ரை விநிக ா ம் 
செய் ப்ேட்டுள்ளதா  இந்தி  தனித்துவ அரை ாள ஆரை ம் 

(யுஐடிஏஐ) அறிவித்துள்ளது. 

2) பிைதம மந்திரி ந ாாா்ப்புற குடியிருப்பு திட்ைத்தின் கீழ் (பிஏஎம்ஓய்-யு) 6.50 
லட்ெம் வீடு ள்  ட்டுவதற்கு மத்தி  அைசு சவள்ளிக்கிழரம ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது.  

3)  ாாாா்கில் கோாாா் சவற்றிக்கு முக்கி ப் ேங் ாற்றி  ‘மிக்-27’ ை  
கோாாா்விமானங் ள் விமானப்ேரையிலிருந்து சவள்ளிக்கிழரம 

விரைசேற்றன.  

4) ெத்தீஸ் ரின் ைாய்ப்பூர் ந ரில் மூன்று நாள் கதசி  ேழங்குடி நைன விழா 

நி ழ்வில் 25 மாநிலங் ள் மற்றும் யூனி ன் பிைகதெங் ரளச் கெர்ந்த 

1200க்கும் கமற்ேட்ை  ரலஞர் ள் ேங்க ற்றனர்.  

5) ஐஐடி சைல்லி 2019-ல் மட்டும் 150 சோருட் ளுக்கு  ாப்புரிரம க ாரி 

விண்ைப்பித்து ொதரன ேரைத்துள்ளது.  

 

TIMES OF INDIA 

1.A stone bearing Vattezhuthu inscriptions has been discovered 

at Kovilpalayam, Coimbatore. Archaeologists said that 

inscriptions refer to the gifts given to the temple. It could have 

belonged to the 11th century. 

2.China launched  one of the worlds most powerful rockets in a 

major step forward for its planned mission to mars in 2020.The 

heavy lift long march 5 rocket carrying a test satellite payload 

blasted off from the Wenchang launch site. The launch is a key 

part of China’s plans for a mission to the red planet next year 

and hopes of having a crewed space station by 2022. 

3.Russia deployed its first regiment of hypersonic nuclear 

capable missiles. The new system called Avangard, comprises a 

hypersonic glide vehicle which is designed to sit atop an 

intercontinental ballistic missile. The new generation of nuclear 

weapons can hit almost any point in the world and evade a us 

build missile shield. 

4.Iran, Russia and China began joint naval drills in the Indian 

Ocean and Gulf of Oman. The message of this exercise is peace, 

friendship and lasting security through cooperation and unity. 



5.Former Indian captain and member of the 1983 world cup 

winning team Krish Srikanth will be the recipient of this year’s 

prestigious CK Nayudu lifetime achievement award given by 

BCCI. Former India Women’s captain Anjum Chopra is the Co- 

recipient of the lifetime achievement award 2019 given by the 

BCCI. 

Kamareddy district of Telangana won the UNICEF award 2019 for effective 

implementation of swachh bharat mission in water sanitation and hygiene 

sectors. 

UIDAI announced that 125 crore residents of India now officially have 

aadhaar cards. 

Defence minister Rajnath Singh launched a mobile app for DefExpo 2020 to 

be held in Lucknow, Uttar Pradesh. 

Russia inducted first Avangard hypersonic missiles which is capable of 

flying 27 times faster than the speed of the sound, into service. 

CSIR has developed a low-cost technology to boost production of geranium 

plant samplings under aroma mission. 

 

நீர் மற்றும் சு ாதாைம் உள்ளிட்ை துரற ளில் தூய்ரம இந்தி ா திட்ைத்ரத திறம்ேை 

செ ல்ேடுத்தி தற் ா  சதலங் ானாவின்  மசைட்டி மாவட்ைம் ,2019 ஆம் ஆண்டுக் ான 

யுனிசெப் அரமப்பின் விருரத சவன்றுள்ளது. 

இந்தி ாவில்  125 க ாடி  மக் ளுக்கு ஆதார் அட்ரை ள் வழங் ப்ேட்டிருப்ேதா   இந்தி  

தனித்துவ அரை ாள ஆரை ம் அதி ாைப்பூர்வமா  அறிவித்துள்ளது. 

ோது ாப்பு அரமச்ெர் ைாஜ்நாத் சிங் உத்தைபிைகதெத்தின் லக்கனாவில் நரைசேறவிருக்கும் 

DEFEXPO 2020 க் ான சமாரேல் செ லிர  அறிமு ப்ேடுத்தினார். 

ஒலியின் கவ த்ரத விை 27 மைங்கு கவ மா  ேறக்கும் திறன் ச ாண்ை Avangard என்ற முதல்  

ரைப்ேர்ொனிக் ஏவு ரைர  ைஷ் ா தனது ேரையில் இரைத்துள்ளது. 

அகைாமா மிஷன்  கீழ் geranium செடி வர  ளின்  உற்ேத்திர  அதி ரிக்  சி.எஸ்.ஐ.ஆர்  

அரமப்பு குரறந்த விரலயில் சதாழில்நுட்ேத்ரத உருவாக்கியுள்ளது. 


