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Lok Sabha passes SPG (Amendment) Bill, 2019

• மக்களவைசிறப்பு பாதுகாப்பு (திருத்த) மச ாதா, 2019 ஐ நைம்பர் 27, 2019 அன்று

நிவறசைற்றியது. பிரதமர் மற்றும் அைருடன்ைசிக்கும்அைரதுஉடனடிகுடும்ப

உறுப்பினரக்ளுக்கு பாதுகாப்பு ைழங்க எஸ்பிஜி (திருத்த) மச ாதா 2019

முன்மமாழிகிறது. உத்திசயாகபூரை் குடியிருப்பு.

• முன்னாள் பிரதமரக்ள் மற்றும்அைருடன் ைசிக்கும்அைரக்ளதுஉடனடிகுடும்ப

உறுப்பினரக்ளுக்கு ஐந்துஆண்டுகளாகஅைருக்குஒதுக்கப்பட்ட உத்திசயாகபூரை்

இல்லத்தில் பாதுகாப்பு ைழங்கவும் SPG மச ாதாமுன்மமாழிகிறது



India-Myanmar MoU on bilateral cooperation 
Prevention of Trafficking in Persons

• தனிநபரக்ள் கடத்தவலத் தடுப்பதற்கானஇருதரப்பு ஒத்துவழப்பு மதாடர்பாக

இந்தியாவிற்கும்மியான்மருக்கும் இவடயில்வகமயழுத்திடப்பட்ட

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்தியஅவம  ்ரவைஒப்புதல்அளித்துள்ளது

• கடத்தலில் பாதிக்கப்பட்டைரக்வளமீட்பது, மீட்பது, திருப்பிஅனுப்புைது

மற்றும் மீண்டும் ஒருங்கிவணத்தல். 

• Capital – Naypyitaw & Currency – Burmese Kyat

https://currentaffairs.gktoday.in/india-myanmar-mou-on-bilateral-cooperation-for-prevention-of-trafficking-in-persons-112019321379.html


India-Chile - Double Taxation Avoidance Agreement

• இந்தியகுடியரசுக்கும் சிலிகுடியரசிற்கும் இவடயில் இரட்வடைரிவிதிப்பு தவிர்ப்பு

ஒப்பந்தம் (DTAA)மற்றும் மநறிமுவறவகமயழுத்திட மத்தியஅவம  ்ரவைஒப்புதல்

அளித்துள்ளது. 

• இதுஇரட்வடைரிவிதிப்வப நீக்குைதற்கும், நிதி ஏய்ப்வபத் தடுப்பதற்கும், ைருமானைரி

மீதானதவிரக்்கப்படுைதற்கும் உதவும்.

• Chile – Country in South America 

• Capital – Santiago & Currency – Chilean Peso

https://currentaffairs.gktoday.in/cabinet-approves-double-taxation-avoidance-agreement-between-india-chile-112019321383.html
https://currentaffairs.gktoday.in/cabinet-approves-double-taxation-avoidance-agreement-between-india-chile-112019321383.html


Global temperature will rise 3.2 degree Celsius by 2100: 
UNEP Emissions Gap Report 2019

•  மீபத்தியயுஎன்இபிஉமிழ்வுஇவடமைளிஅறிக்வக -2019 2021 ஆம்ஆண்டில் பூமியின்

 ரா ரி மைப்பநிவல 3.2 டிகிரி ம ல்சியஸ்ைவரஉயரக்கூடும் என்று எ  ்ரிக்கிறது. 

• அவனத்துஅறிவியல் எ  ்ரிக்வககள் மற்றும் அரசியல் கடவமகள் இருந்தசபாதிலும்

கிரன்ீஹவுஸ்ைாயுக்களின் (ஜிமஹ ஜ்ி) உமிழ்வுஉலகளவில்குவறயமுடியாது

• UNEP Emissions Gap Report 2019 சீனா, அமமரிக்கா,EU 28 மற்றும் இந்தியாஆகியவை

பசுவமஇல்லைாயுமைளிசயற்றத்தில்முதல் நான்குஇடங்களில் உள்ளனஎன்பவத

எடுத்துக்காட்டுகிறது

• United Nations Environmental Program -ஐக்கியநாடுகளின் சுற்று ச்ூழல்திட்டம்



• NuGen Mobility Summit – Manesar,Haryana

• தமிழ்நாடு & சகரளாவில் 544 ரயில் நிவலயம்WIFI மபறும்

• NDTV –பத்திரிவகத் துவறயில்சிறந்துவிளங்கியதற்காக IPIஇந்தியாவிருது– 2019

• அருணா  ்லபிரசத த்தில் புதிய பாம்பு இனம் கண்டுபிடிக்க பட்டுள்ளது – Trachischium apteii

• திருப்பட்டூர் & ராணிப்சபட்வட இன்றுதிறந்துவைக்கப்படும்

• மின்சிகமரட் தவடமச ாதா நாடாளுமன்றத்தில் நிவறசைற்றப்பட்டது

• 21ைதுஆசியவில்வித்வத  ாம்பியன்ஷிப் -அபிசேக் ைர்மா மற்றும் ச ாதிசுசரகா - கலப்பு

இரட்வடயர்பிரிவில் தங்கம்

• E-Vidhan Scheme –இந்தியாவில் மாநில  ட்ட சபரவை ம யல்பாடுகவளடிஜிட்டல் மயமாக்க

• உலகமபௌத்தரக்ள் மாநாடு 2019 –மசன ர் ,மகாராே்டிரா

• உத்தரபிரசத அரசுஅதன்முதல் கழுகுபாதுகாப்புமற்றும் இனப்மபருக்கம் வமயம்

மகாரா ்கஞ்சில் அவமக்கமுடிவும ய்துள்ளது

• மும்வப பத்திரிவகக் கழகத்தின் ஸ்தாபகஉறுப்பினர் மது மேட்டி  மீபத்தில் காலமானார்

• குற்றங்கள் குறித்து மபாதுமக்கவள எ  ்ரிக்கும் ைவகயில்திட்டம்  க்திவயத் மதாடங்க

மகாராே்டிரா மாநிலஅரசுமுடிவும ய்துள்ளது



• NuGen Mobility Summit – Manesar,Haryana

• 544 Railway station in TN & Kerala to get Wi-Fi

• NDTV – IPI India Award for Excellence in Journalism – 2019

• New snake species found in Arunachal Pradesh – Trachischium apteii

• Thirupattur & Ranipettai will be inaugurated today

• E-Cigaratte Ban bill passed in Parliament 

• 21st Asian Archery Championship – Abishek Varma & Jyothi Surekha – Gold in Mixed Doubles

• E-Vidhan Scheme – To digitalize & make functioning of state legislature in India 

• Global Buddhist Congregation 2019 – Aurangabad , Maharastra

• The Uttar Pradesh government has decided to set up its 1st vulture conservation & Breeding Centre in Maharajganj

• Founding member of Mumbai  press club Madhu Shetye -passed away recently

• Maharastra state government has decided to launch Project Shakti to alert the public about crimes
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