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பக்கினநா ாட்கள் 

யம்ர் 14 - உக ீரிமிவு திம் 

 இன்சுனறனண கண்டுதிடித் ‘பதண்டிங்க் அண்ட் பதஸ்ட்’  என்ந 
ிஞ்ஞரணிின் திநந் ரபரண ம்தர் 14-ந் பற “உனக ீரிறவு பரய்” 
றணரக 1991-ம் ஆண்டு பல் உனக சுகரர றறுணம் அநறவுறுத்ற, 
பகரண்டரடி ருகறநது.  

 சர்பச ீரிறவு பரய் சம்பபணத்றணரலும் உனக சுகரர 
றறுணத்றணரலும் 1991 பல் பனநரக ீரிறவு றணம் 
அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது. 

 ஐ.ர. சனத, ீனறநத்றனரண னபம் அனடரபச் சறன்ணரக பபிிட்டு 
இந் பரய் குநறத் ிறப்பு உர்ன ஏற்தடுத்துகறநது.  

 உனக ீரிறவு றணத்றற்கரண ீம் 2018-19 Family and Diabetes. 

யம்ர் 14 - குமந்ததகள் திம் 

இந்தினாயின் பதல் ிபதநர் ஜயகர்ால் நருயின் ிந்த ாள் தித்தத 

குமந்ததகள் திநாக கதடப்ிடிக்கப்ட்டு யருகின்து. 

 குந்னகள் ீது அபப்தரி அன்பு பகரண்டிருந்ர் பரு. அணரல் அன 

குந்னகள் பசல்னரக பரு ரர எண அனத்ணர். இணரல் அரின் 

றனணரகவும், அரின் ிருப்தத்றன் பதரில் அரின் திநந் ரள் றணத்ன 

குந்னகள் றணம் எண வ்பரரு ஆண்டும் பகரண்டரடப்தட்டுகறநது. 

நதசின சசய்திகள் 

நநகானா 

இந்தினா சர்யநதச சசர்ரி ப்ாசம் யிமா துயக்கம்  

 இந்றரின் சர்பச பசர்ரி திபரமம் ிரின் பன்நரது தறப்பு 2018 
ஆம் ஆண்டு பதரபனர 5 து னரணம் றல்னரங்கறல் டந்து. இது தன 
கனரச்சர றகழ்வுகள் பகரண்ட இரன பசர்ரி னர்கபின் ணிப்தட்ட 
இனனபறர் னர்ச்சறன பகரண்டரடுகறநது. 
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புது தில்ி 

இந்தினா சர்யநதச யர்த்தக கண்காட்சி 

 புது றல்னற திகற னரணத்றல் 38து இந்ற சர்பச ர்த்க கண்கரட்சற 
(ஐ.ஐ.டி.எஃப்) றகழ்ச்சறன கனரசர அனச்சர் டரக்டர் பகஷ் சர்ர 

றநந்துனத்ரர். இந் ஆண்டு ஆப்கரணிஸ்ரன் தரர்ட்ணர் ரடரகவும், பதரபம் 

ஃபதரகஸ் ரடரகவும் அநறிப்பு.  

 இந் ஆண்டின் ீம் - Rural Enterprises in India 

 

சர்யநதச சசய்திகள் 

ஐ.ா. சத சகாண்டுயந்த நபண தண்டத யதபவு தரீ்நாத்தத எதிர்த்து 

இந்தினா யாக்கிப்பு 

 ஐ.ர. பதரதுச் சனதின் 3-து குழு சரர்தில்  ண்டனணன 

றனநபற்றுது குநறத் னவு ீர்ரணம் பகரண்டு ப்தட்டது. இந் 

சட்டத்துக்கு எறரக இந்றர ரக்கபித்து. ‘‘இந்றரில் றகவும் அரிரக  

ண்டனண றனநபற்நப்தடுகறநது. 

 

அியினல் சசய்திகள் 

ஜிசாட்-29 சசனற்தகக்நகாத ஜி.எஸ்.எல்.யி. நார்க்-3 டி-2 பாக்சகட் பம் 
சயற்ிகபநாக யிண்ணில் சசலுத்தினது 

 ஜறசரட்-29 பசற்னகக்பகரனப ஜற.எஸ்.எல்.ி. ரர்க்-3 டி-2 ரக்பகட் பனம் 
பற்நறகரக ிண்ில் பசலுத்றது இந்ற ிண்பபி ஆய்வு னம். 
அறணீ கல் பரடர்பு பசற்னகக்பகரபரண ஜறசரட்-29 பசற்னகக்பகரனப 

ஜற.எஸ்.எல்.ி. ரர்க்-3 டி-2 ரக்பகட் பனம் ஸ்ரீயரிபகரட்டரில் உள்ப 

சீஷ்ண் ிண்பபி ஆய்வு னத்றன் இண்டரது ஏவுபத்றல் இருந்து 

பற்நறகரக ிண்ில் பசலுத்றது. 
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யணிகம் & சாருாதாபம் 

நாஸ் பம் பயர்ணக் சகாடி ஏற்ினதன் 75 யது ஆண்டு ிதவு யிமாதயக் 
குிக்க 75 ரூாய் ிதவு ாணனம் சயினீடு 

 பதரர்ட் திபபரில் பரஜற சுதரஷ் சந்ற பதரமரல் பன்பனநரக 
பர்க் பகரடி ஏற்நறன் 75 து ஆண்டு ிரின் றனணரக 75 ரூதரய் 
ரத்ன பபிிட்டது அசு. 

அசநரிக்க அபசு ஜயாத் ஸ்பல்ாதய உகாயின னங்கபயாதினாக 
அியித்தது 

 பனதணரன் ீிர குழுக்கள் ீரண அழுத்த்ன அறகரிக்கும் னகில், 
பயஸ்பதரல்னர னனர் யசன் ஸ்ல்னரின் கணரண ஜரத் 
ஸ்ல்னரன, ரு உனகபரி தங்கரற எண அபரிக்க அசு 
அநறித்து. 

பஏஇ 2யது யருடம் சதாடர்ச்சினாக தயப்பன்ட் குஜபாத் உகாயின உச்சி 
நாாட்டில் ங்நகற்கிது 

 'னப்ன்ட் குஜரத் உனகபரி உச்சறரரட்டில்' ஐக்கற அபு எறபட் 
தங்பகற்கறநது, இண்டரது ஆண்டு பரடர்ச்சறரக கூட்டி ரடரக 
தங்பகற்பு. இந் உச்சறரரடு 2019 ஆம் ஆண்டு ஜணரி 18 பல் 20 ன 
னடபதறுகறநது. 

 

நாாடுகள் 

உக சுங்கக் குழுயின் ிபாந்தினக் கூட்டம் சஜய்ப்பூரில் துயங்கினது 

 ஆசறரின் 33 அங்கத்து ரடுகபின் திறறறகளுடன் பஜய்ப்பூரில் உனக 
சுங்க அனப்பு ரன்கு ரள் திரந்றக் கூட்டம் டந்து. இந் கூட்டம் WCO 
துன பதரதுச்பசனரபர் ரிக்கரர்படர டிிபணர ற்றும் னநபக 
ரிகளுக்கரண த்ற ரரிம், சுங்கத் னனர் எஸ்.பஷ் ஆகறபரரல் 
கூட்டரக னனன ரங்கப்தட்டது. 
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நத்தின நற்றும் நாி அதநப்புகின் 26யது த்திரிதக தகயல் நாாடு  

 இரச்சன திபசம் ர்ரனரில் ம்தர் 15-16, ன த்ற ற்றும் 
ரறன அனப்புகபின் 26து தத்றரினக கல் ரரடு (COCSSO) 
புள்பிிதம் ற்றும் றட்ட அனரக்க அனச்சகம் ஏற்தரடு பசய்து டத்ற 
ருகறநது.  

 இந் ஆண்டு ரரட்டின் ீம் “Quality Assurance in Official Statistics”. 

ாதுகாப்பு சசய்திகள் 

இபாணுயப்னிற்சி  தர்ந கார்டினின் ிதவு யிமா - 2018 

 இந்ற இரணும் ற்றும் ஜப்தரணி இரணும் அர்கபின் கூட்டு இரணுப் 

திற்சறரண, 'ர் கரர்டின்' - 2018 றபசரத்றல் றனநனடந்து. இண்டு 

ரடுகளுக்கும் இனடில் இரணு ற்றும் இரஜந்ற உநவுகனப பர்ப்தறல் 

இது ரு குநறப்திடத்க்க டடிக்னக ஆகும். 

யிதனாட்டு சசய்திகள் 

சண்கள் உக குத்துச்சண்தட நாட்டி சடல்ினில் சதாடக்கம் 

 10-து பதண்கள் உனக குத்துச்சண்னட சரம்தின்றப் பதரட்டி னனகர் 

படல்னறில் டக்கறநது. இறல் 72 ரடுகனப பசர்ந் 300-க்கும் பற்தட்ட 

ீரங்கனணகள் தங்பகற்கறநரர்கள்.  

 2006-ம் ஆண்டுக்கு திநகு ற்பதரது ரன் இந் பதரட்டி இந்றரில் 

டத்ப்தடுகறநது. இந்ற அிக்கு பரிபகரம் னனன ரங்கற பசற பகரடின 

ஏந்ற பசன்நரர். 
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