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தேசி சசய்ேிகள் 

தகாவா 

தகாவா விடுேலய ேினக் சகாண்டாட்டம் 

 சுரர் 450 ஆண்டுகபரக பதரர்ச்சுகலசறர்கபின் திடிில் இபேந் பகரரவ 1961ல் 

‘ஆதபன் ிஜய்’ னும் ரணு டடிக்வக பனம் பதரர்ச்சுகலசறர்கபின் 

திடிில் இபேந்து இந்றர ீட்டது. டிசம்தர் 19, 1961-ல் இந்றரபரடு பகரர 

இவந்ன் றவணரக பகரர ிடுவன றணம் ககரண்டரடப்தடுகறநது. 

ஜம்மு & காஷ்ீர் 

ாநியத்ேில் புேி சுற்றுயாத் ேிட்டங்கலரக் கண்டமி குழு 

 ஜம்ப-கரஷ்ீர் அசு திரின் பர்ச்சறத் றட்டத்றன் (தி.ம்.டி.தி) கலழ் 

ரறனத்றல் புற சுற்றுனரத் றட்டங்கவப கண்டநறவும், அவடரபம் கரவும் 

அறகரப்பூர் குழு என்வந அவத்துள்பது. 

சர்வதேச சசய்ேிகள் 

ாசிதடானிா, கிதக்க பிேர்கள் 2019 ஆம் ஆண்டு அலேிக்கான தநாபல் 

பரிசுக்கு பரிந்துலக்கப்பட்டுள்ரனர் 

 ரசறபடரணிர ற்றும் கறரீஸ் தி ந்றரிகள் பசரன் பஜவ் ற்றும் 

அகனக்சறஸ் த்சறப்ரஸ் ஆகறபரர் 2019 ஆம் ஆண்டு அவறக்கரண பரதல் 

தரிசுக்கு தரிந்துவக்கப்தட்டுள்பணர். இண்டு ரடுகளுக்கும் இவடில் ப்ஸ்தர 

எப்தந்த்றல் வககழுத்றட்டற்கரக இர்கள் தரிந்துவக்கப்தட்டுள்பணர். 

புேி கார் உிழ்லவ குலமக்க ஐதாப்பி ன்மிம் முடிவு 

 2030 ஆம் ஆண்டில் புற கரர்கள் ற்றும் பன்கள் பனம் கரர்தன் வட ஆக்வசடு 

உறழ்வ குவநப்தற்கரண றட்டங்கவப பரப்தி என்நறம் (பரப்தி 

என்நறம்) பன்கணடுத்துச் கசல்கறநது. இந் இனக்கு 2021 ஆம் ஆண்டில் 

எப்திடுவகில் 2030 ஆம் ஆண்டில் ிற்கப்தடும் புற கரர்கள்  சரசரிரக 37.5 

சிகறம் குவநரண கரர்தன் வட ஆக்வசடுகவப கபிிட பண்டும் ன்று 

றட்டறட்டுள்பது. புற பன்கபில் இபேந்து கபிபறும் உறழ்வுகள் 31 சீம் 

குவநரக இபேக்க பண்டும். 
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அமிவில் சசய்ேிகள் 

ஜி சாட் – 7 ஏ சசற்லகக்தகாள் சவற்மிகாக விண்ணில் சசலுத்ேப்பட்டது 

 ஜறசரட்- 7 கல் கரடர்பு கசற்வகக்பகரள் ஸ்ரீயரிபகரட்டரில் உள்ப 

சத்ீஷ்ரன் ிண்கபி ஆய்வு வத்றனறபேந்து ஜற.ஸ்.ல்.ி ஃப் 11 

கசலுத்து ரகணத்றன் பனம் கற்நறகரக ிண்ில் கசலுத்ப்தட்டது.  

 ஜறசரட் 7 கல் கரடர்பு கசற்வகக்பகரள் சூப்தர் சறன்கவணஸ் ஆர்திட் (Super 

Synchronous Orbit)-ல் றவனறறுத்ப்தட்டது. 

 இந்ற ிண்கபி ஆய்வு றறுணம் கசலுத்ற ஜற.ஸ்.ல்.ி. கசலுத்து 

ரகணம் இஸ்பர கசலுத்தும் 69து ரகணம் ன்தது குநறப்திடத்க்கது.  இது 

இஸ்பர அனுப்பும் 39து கசற்வகக்பகரள் ஆகும். இந் கசற்வகக்பகரள் 

ஜற.ஸ்.ல்.ி ரர்க் 2 ஞ்சறன் பனம் கசலுத்ப்தட்டுள்பது. ஜற.ஸ்.ல்.ி ரர்க் 

2 ஞ்சறன் பனம் கசற்வகக்பகரள் கசலுத்ப்தடுது இது 13து பவநரகும். 

 

வணிகம் & சபாருராோம் 

இந்ேிா உயகின் தவகாக வரர்ந்து வரும் சபாருராோாகிமது 

 2018-19 ற்றும் 2019-20ல் இந்ற கதரபேபரரம் பகரக பர்ந்துபேம் பக்கற 

கதரபேபரரரக கபேப்தடுகறநது. உனக அபில் உனக பர்ச்சற 
குநறகரட்டிகபின் வுத்பத்றன் தடி இந்ற கதரபேபரரத்றன் தங்கபிப்பு 2014 ல் 

2.6 சீத்றனறபேந்து 2017 ல் 3.2 சீரக உர்ந்துள்பரகத் கல். 

 

இந்ேிா, சகாரிா இலடத இருேப்பு வர்த்ேகத்லே அேிகரிக்க ேிட்டம்  

 ககரரி ீதகற்தத்றல் சரரண ற்றும் ஸ்றத்ன்வின் எபே புற 

சகரப்த்றல் இந்றர ணது கரடர்ச்சறரண ஆவ ீண்டும் னறபறுத்றது. 

இபேப்பு ர்த்கத்றன் அபவு 2030 ஆம் ஆண்டபில் 50 தில்னறன் 

டரனர்களுக்கு உர்த் எப்புக்ககரண்டது. 
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ேவரிலச & குமிீடு 

த்ேி விானப் தபாக்குவத்து நிர்வாகம் இந்ேிாவின் ிக உர்ந்ே விான 

பாதுகாப்புத் ேத்லே ேக்க லவத்துக் சகாண்டுள்ரது 

 கதரது ிரண பதரக்குத்து றர்ரகம் (டி..ஜற..) இந்றரின் றக உர்ந் 

ிரணப் தரதுகரப்புத் த்வ க்க வத்துக் ககரண்டுள்பது ண த்ற 

ிரணப் பதரக்குத்து இக்குகம் (DGCA) கரிித்துள்பது. 

 சர்பச சறில் ிரண பதரக்குத்து அவப்தின் (ICAO) தரதுகரப்பு 

றவனப்தரட்வட இந்றர கவடப்திடிக்கறநது. இணரல் இந்றரின் சர்பச 

ிரண பதரக்குத்து தரதுகரப்பு றப்தடீு (IASA) 'திரிவு 1' த்றல் உள்பது. 

ாநாடுகள் 

15 வது உயகராவி SME வணிக உச்சி ாநாடு 

 புதுடில்னறில் 15 து உனகபரி SME ிக உச்சற ரரட்டின் கரடக்க 

ிரில் ர்த்க, வகத்கரறல் ற்றும் சறில் ிரணப் பதரக்குத்துத் துவந 

அவச்சர் சுபஷ் திபு, இந்றரில் இபேந்து SME கபின் ற்றுறகவப 

ஊக்குிக்க 15 ரடுகபின் ர்த்க பம்தரட்டு அவப்புகவப அவப்தற்கரண 

றட்டத்வ ஆய்வு கசய்ரக அவச்சகம் கரிித்துள்பது. 

தபாட்டி சட்டம்  ீோன மூன்மாம் சாலய நிகழ்ச்சி 

 பதரட்டி சட்டம் ீரண பன்நரது சரவன றகழ்ச்சற அகரதரத்றல் 2018 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்தர் 18 ஆம் பற கதரதுத் ரரிப்பு, ர்த்க சங்கங்கள், கரர்ட்டல்கள் 

ற்றும் கபேவ ஆகறற்வந வரகக் ககரண்டு, இந்ற பதரட்டி 

ஆவத்ரல் ற்தரடு கசய்ப்தட்டது. 

 இந்ற அசறன் கரர்ப்தபட் ிகர அவச்சகத்றன் கலழ் கசல்தடும் எபே 

சறந்வண கரட்டி றறுணரண, கரர்ப்தபட் ிகரங்கபின் இந்ற றறுணம் 

(IICA), இந் சரவன றகழ்ச்சறின் கசல்தரட்டு தங்குரர் ஆகும். 

ேிட்டங்கள் 

புேி இந்ேிக்கான மூதயாபா ஆவணம் 

 றற ஆபரக் புற இந்றரவுக்கரண ிரிரண பசற பபனரதரத்வ 

அநறபகப்தடுத்றது. இது 2022-23-ன் கபிரண பரக்கங்கவப வறுக்கறநது. 
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புரிந்துணர்வு ப்பந்ேம்(MoU), ப்பந்ேங்கள் & த்ேி அலச்சலவ ப்புேல் 

ாருேி சுஸுகி இந்ேிா யிிசடட் உடன் MoRD ப்பந்ேேில் லகசழுத்து 

 ீன் ரல் உதரத்ரர கறரீன் ககௌசல்ர பரஜணர (டி.டி.ப.-ஜற.பக.ஏ) ன்தது 

கறரப்புந பம்தரட்டு அவச்சகத்றன்  (MoRD) வனவ கசல்றட்டம் ஆகும் . 

 ரபேற சுமளகற இந்றர னறறகடட் ற்றும் கறரப்புந பம்தரட்டு அவச்சகம் 

கறரப்புந இவபஞர்களுக்கு றநவ பர்ச்சறக்கரண திற்சற அபித்ல் 

கரடர்தரக புரிந்துர்வு எப்தந்த்றல் அவச்சர் ஸ்ரீ. பந்ற சறங் பரர் 

பன்ணிவனில் வககழுத்றடப்தட்டது. 

வாடலகத் ோய் சட்ட வலவு தசாோ நிலமதவமிது  

 2016 ஆம் ஆண்டுக்கரண ரடவகத் ரய் சட்ட வவு பசரரவ 

க்கபவில் றவநபற்நப்தட்டது. இது ிக ரீறரண ரட்வகத்ரய் 

ற்றும் அது கரடர்தரண றரற்ந வடபவநகவப வட கசய்வ 

பரக்கரகக் ககரண்டுள்பது. சட்ட பசரரவ பசற ரடவகத் ரய் சவத, 

ரறன ரடவகத் ரய் பதரர்டுகள் ற்றும் உரி அறகரரிகவப றறத்ல் 

ஆகறற்நறற்கு சட்டபனம் உள்பது. 

 இது குந்வ கபேத்ரிக்க படிர ம்தறபேக்கு ட்டுப இந் ரடவகத் ரய் 

சட்டம் கதரபேந்தும். 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

தயண்டிங் கிாப்ட் யூட்டியிட்டி Mk-IV 'IN LCU L55 ஐந்ோவது கப்பல் இந்ேி 

கடற்பலடில் தசர்ப்பு 

 துவ அட்றல் அஜறத் குரர் தி & துவ கடற்தவடத் பதற, பதரர்ட் திபபரில் 

இந்ற கடற்தவடில் IN LCU L55 னும் பனண்டிங் கறரப்ட் பெட்டினறட்டி கப்தல் 

பசர்க்கப்தட்டது. IN LCU L55 ன்தது இந்ற கடற்தவடினுள் கசல்தடக்கூடி 

ந்ரது பனண்டிங் கறரப்ட் பெட்டினறட்டி (LCU) Mk-IV குப்பு கப்தனரகும். 

சாலபல் சசயிகள் & இலண தபார்ட்டல் 

இ-ேிரிஷ்டி[E-Drishti] சன்சபாருள் 

 த்ற ில்ப அவச்சர் இ-றரிஷ்டி[E-Drishti] கன்கதரபேவப 

அநறபகப்தடுத்றணரர். இந் கன்கதரபேள் பந்வ ரளுக்கரண ில்கபின் 
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கரனந்நரவ தற்நற சுபேக்கரண கவன ங்கும் எபே இவடபகத்வ 

உள்படக்கறபள்பது. இந்ற ில்ப கட்கரர்க்கறல் இங்கும் ற்பதரவ 

ில்கபின்  கவன ங்கும் இவடபகபம் உள்பது. 

விலராட்டு சசய்ேிகள் 

ஐபிஎல் 2019 ஏயம் 

 கஜய்ப்பூரில் தில் 2019க்கரண னம் வடகதறுகறநது. 
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