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World Economic Forum Report 2019
• டிசம்பர் 17 அன்று, உலக பபொருளொதொர மன்றம் தனது அறிக்கககை பெளிைிட்டது, அதன்படி பொலின 

இகடபெளி அடிப்பகடைில் இந்திைொ 112 ெது இடத்தில் உள்ளது. உைிர்ெொழ்வு மற்றும் பபொருளொதொர 
பங்களிப்பு ஆகிைெற்றின் அடிப்பகடைில் இந்திைொ ஐந்தொெது இடத்தில் உள்ளது என்று அறிக்கக 
கூறியுள்ளது.

• 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்திைொ 108 ெது இடத்தில் இருந்தது. 2019 ஆம் ஆண்டில் அதன் பசைல்திறன் 
பலெனீமகடந்துள்ளதொக அந்த அறிக்ககைில் பதரிெிக்கப்பட்டுள்ளது. நொடுகளின் தரெரிகசக்கு 
பைன்படுத்தப்படும் நொன்கு அளெடீுகளில் மூன்றில் இந்திைொெின் பசைல்திறன் பின்தங்கிைிருந்தது. இந்திைொ 
சுகொதொரம் மற்றும் உைிர்ெொழ்ெில் 150 ெது இடத்திற்கும், பபொருளொதொர பங்களிப்பில் 149 ெது இடத்திற்கும், 
கல்ெி அகடெதில் 112 ெது இடத்திற்கும் சரிந்தது. அரசிைல் அதிகொரமளிப்பதில் இந்திைொ 18 ெது இடத்திற்கு 
முன்னனறிைது.

• இந்திைொெில் பபண்களுக்கொன ெொய்ப்புகள் மிகக் குகறவு என்றும் அந்த அறிக்ககைில் கூறப்பட்டுள்ளது. 
பங்களொனதஷ் (50 ெது), இந்னதொனனசிைொ (85 ெது), பினரசில் (92 ெது), னநபொளம் (101 ெது), இலங்கக (102 ெது), 
சனீொ (106 ெது) னபொன்ற நொடுககள ெிட இந்திைொ முதலிடத்தில் உள்ளது.

• உலக பபொருளொதொர மன்றம் தனது முதல் அறிக்கககை 2006 இல் பெளிைிட்டது. அதன் பின்னர் இந்திைொெின் 
பசைல்திறன் னமொசமகடந்தது. 2006 ஆம் ஆண்டில், இந்திைொ 98 ெது இடத்தில் இருந்தது. நொட்டில் 
பபண்களுக்கொன ெொய்ப்புகள் 35.4%. மற்ற நொடுகளுடன் ஒப்பிடும்னபொது இந்திைொெின் பொலின ெிகிதம் 
குகறெொக இருந்தது (ஒவ்பெொரு 100 சிறுெர்களுக்கும் 91 பபண்கள்).



முதலொெது உலகத் தமிழிகச மொநொடு
• உலகத் தமிழொரொய்ச்சி நிறுெனமும் மதுகர உலகத் தமிழ்ச் சங்கமும் இகைந்து முதலொெது 

உலகத் தமிழ் இகச மொநொட்டிகன மதுகரைில் கடந்த சனி, ஞொைிறு ஆகிை இரு நொள்களில் 
நடத்தின. நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உலக அளெில் நகடபபறும் முதல் தமிழ் இகச மொநொடு 
என்ற சிறப்புடன், மூன்று இகை அமொா்வுகளொக நடத்தப்பட்ட மொநொட்டில், ஓொா் அமொா்ெில் 
பன்னொட்டுத் தமிழிகசக் ககலஞொா்கள் இகச நிகழ்ச்சிகளில் தங்கள் பங்களிப்கபச் பசலுத்தினொா். 
மற்பறொரு அமொா்ெில், பன்னொட்டுத் தமிழிகச ஆய்ெொளொா்கள் தங்கள் ஆய்வுக் கட்டுகரககள 
அளித்தனொா். மூன்றொெது அமொா்ெில் பதொல்லிகசக் கருெிகள் கண்கொட்சி நகடபபற்றது. அந்த 
அமொா்ெில் பொொா்கெைொளொா்கள் பகழகமைொன இகசக் கருெிககள ெொசித்து மகிழ்ந்தனொா்.

• அபமரிக்கொ, இங்கிலொந்து, மனலசிைொ, சிங்கப்பொா், சனீொ, னமொரீஷஸ், ஹொங்கொங் ஆகிை நொடுகளில் 
இருந்து தமிழ் இகசக் ககலஞொா்களும் இகச ஆய்ெொளொா்களும் கலந்து பகொண்டனொா்.

• மொநொட்டின் பதொடக்க ெிழொெிலும், நிகறவு ெிழொெிலும் இகசத் துகறைில் சிறப்பொன பங்களிப்பு 
பசய்தெொா்களுக்கும், மொநொட்டுக்கொகப் பல்னெறு ெககைில் சிறப்பொகப் பைிைொற்றிைெொா்களுக்கும் 
பல்னெறு ெிருதுகள் ெழங்கப்பட்டன. னமலும், இந்த மொநொடு பதொடொா்ந்து நகடபபறுெதற்கொக 
உலகத் தமிழ் இகச ஆரொய்ச்சி சங்கம் என்ற அகமப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது. அதில் பல்னெறு 
நொடுககளச் னசொா்ந்த பிரதிநிதிகள் இடம்பபற்றனொா்.



Water Quality Index
• இந்திைொ 120th : 70% மொசுபட்டுள்ளது
• நிதி ஆனைொக் “கூட்டு நீர் னமலொண்கம அட்டெகை” என்ற அறிக்கககை 
பெளிைிட்டொர்.

• நீர் தரக் குறிைீட்டில் 122 நொடுகளில் இந்திைொ 120 ெது இடத்தில் உள்ளது, 
கிட்டத்தட்ட 70% நீர் மொசுபட்டுள்ளது என்று அறிக்கக குறிப்பிடுகிறது.

• 2020 க்குள் 21 முக்கிை நகரங்கள் நிலத்தடி நீகர பெளினைற்றும் என்று 
எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது

• இந்திை அரசு ஜல் சக்தி அபிைொன் ஒன்கற அறிமுகப்படுத்திைது, இது 
நிலத்தடி நீர் நிகலகமகள் உள்ளிட்ட நீர் கிகடப்பகத 
னமம்படுத்துெதற்கொன கொல அளெிலொன பிரச்சொரமொகும்.



Heavy metal contamination in Indian Rivers

• மத்திை நீர் ஆகைைம் (சி.டபிள்யூ.சி) பமொத்தம் 442 னமற்பரப்பு நீர் மொதிரிககள 
னசகரித்தது, அெற்றில் 287 கன உனலொகங்களொல் மொசுபட்டன.

• 156 மொதிரிகளில் இரும்பு மற்றும் பொதுகொப்பொன ெரம்புகளுக்கு னமல் கொைப்பட்ட 
மிகவும் பபொதுெொன பஹெி பமட்டல்.

• ஈைம், நிக்கல், குனரொமிைம், கொட்மிைம் மற்றும் பசம்பு ஆகிைகெ மற்ற 
உனலொகங்களொக இருந்தன.

• ஆர்சனிக் மற்றும் துத்தநொகம் இரண்டு நச்சு உனலொகங்கள் ஆகும், அதன் பசறிவு 
எப்னபொதும் எல்கலக்குள் கொைப்படுகிறது.

• பஹெி பமட்டல் மொசுபொட்டின் முக்கிை ஆதொரங்கள் சுரங்க, அகரத்தல், பலெிதமொன 
நச்சு உனலொகங்ககள சுற்றுச்சூழலுக்கு பெளினைற்றும் முலொம்.





• Author Amitabha Bagchi has won DSC Prize for South Asian Literature 2019, for his novel ‘Half 
the Night is Gone’.

• Sridhar Patra has been appointed as the new chairman-cum-managing director (CMD) of 
National Aluminium Company Limited (NALCO).

• Air Marshal D Choudhury took charge as new Commandant of National Defence College

• Orange Festival has been started in Manipur

• Manoj Mukhund Narvane has been appointed as the Next Chief of Army Staff

• Dr. Padmeswar Gogoi was awarded the Siu-Ka-Pha Award.

• State bank of India has signed a loan agreement with German development bank to establish 
energy-efficient housing programme in India

• Andhra Pradesh Legislative Assembly has recently passed bills to create two separate 
commissions for SCs and STs

• BrahMos was tested successfully. Weight – 200 Kg, Attacking range – 290 Km

• India’s Suman Rao won the second-runner up title in Miss World 2019. She was crowned Miss 
India 2019 on June 15, 2019

• Nuad Thai massage has been recently added to prestigious heritage list of UNESCO



• ஆசிரிைர் அமிதொபொ பொகி தனது ‘ஹொஃப் தி கநட் கொன்’ நொெலுக்கொக பதற்கொசிை இலக்கிைம் 2019 க்கொன 
டி.எஸ்.சி பரிகச பென்றுள்ளொர்.

• னநஷனல் அலுமினிைம் கம்பபனி லிமிபடட் (நொல்னகொ) நிறுெனத்தின் புதிை தகலெர் மற்றும் நிர்ெொக 
இைக்குநரொக (சிஎம்டி) ஸ்ரீதர் பத்ரொ நிைமிக்கப்பட்டுள்ளொர்.

• னதசிை பொதுகொப்பு கல்லூரிைின் புதிை கமொண்டண்டொக ஏர் மொர்ஷல் டி சவுத்ரி பபொறுப்னபற்றொர்

• மைிப்பரில் ஆரஞ்சு ெிழொ பதொடங்கப்பட்டுள்ளது

• மனனொஜ் முகுந்த் நர்ெொனன அடுத்த ரொணுெப் பைிைொளரொக நிைமிக்கப்பட்டுள்ளொர்

• டொக்டர் பத்னமஸ்ெர் னகொனகொைிக்கு சியு-கொ-பொ ெிருது ெழங்கப்பட்டது.

• இந்திைொெில் எரிசக்தி திறனுள்ள ெடீ்டுத்திட்டத்கத நிறுவுெதற்கொக ஸ்னடட் பொங்க் ஆப் இந்திைொ பஜர்மன் 
னமம்பொட்டு ெங்கியுடன் கடன் ஒப்பந்தத்தில் ககபைழுத்திட்டுள்ளது

• எஸ்.சி மற்றும் எஸ்.டி.க்களுக்கு இரண்டு தனித்தனி கமிஷன்ககள உருெொக்குெதற்கொன மனசொதொக்ககள 
ஆந்திர மொநில சட்டமன்றம் சமீபத்தில் நிகறனெற்றிைது

• பிரம்னமொஸ் பெற்றிகரமொக னசொதிக்கப்பட்டது. எகட - 200 கினலொ, தொக்குதல் ெசீ்சு - 290 கி.மீ.

• இந்திைொெின் சுமன் ரொவ் மிஸ் னெர்ல்ட் 2019 இல் இரண்டொெது இடத்கதப் பிடித்தொர். அெர் ஜூன் 15, 2019
அன்று மிஸ் இந்திைொ 2019 என முடிசூட்டப்பட்டொர்

• யுபனஸ்னகொெின் மதிப்புமிக்க பொரம்பரிை பட்டிைலில் நுெொட் தொய் மசொஜ் சமீபத்தில் னசர்க்கப்பட்டது




