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முக்கினநா ாட்கள் 

நார்ச் 27 - உக தியனட்டர் திம் 2019 

 சர்லதேச ேஷதட்டர் இன்ஸ்டிடிபெட் (ITI )பயம் 1961 ஆம் ஆண்டில் உயக 
ேஷதட்டர் ேஷனம் தேஶடங்கப்பட்டது. .டி. மங்கள் ற்றும் சர்லதேச 
நஶடக சபேஶத்ேஶல் ஶர்ச் 27 அன்று இது ஆண்டுதேஶறும் 
தகஶண்டஶடப்படுகஷமது. 

யதசின சசய்திகள் 

புது தில்ி 

யாக்ாின்   அனத்து எட்டு உறுப்ிர்களும் தவி ஏற்ர் 

 தயஶக்பஶயஷல் உள்ர அமனத்து ட்டு உறுப்பினர்களும் பேலி ற்மனர். ஊறல் 
ேடுப்பு ஆமைத்ேஷன் ேமயம நீேஷபேஷ பினஶகஷ சந்ேஷ தகஶஸ் அலர்களுக்கு 
பேலிப் பிஶைம் தசய்து மலத்ேஶர். குடிசுத் ேமயலர் , ஶம்நஶத் தகஶலிந்த் 
ேமயமில் 4 நீேஷத்துமமஉறுப்பினர்களும்  4 நீேஷத்துமம அல்யஶே 
உறுப்பினர்களும் தயஶக்பஶல் ன நஷஷக்கப்பட்டனர். 

 நீேஷத்துமம உறுப்பினர்கள் - பன்னஶள் ேமயம நீேஷபேஷகள் - ேஷலீப் பி. 
தபஶசதய, பிேீப் குஶர் தஶவந்ேஷ ற்றும் அபியஶஸ் குஶரி ற்றும் 
சத்ேீஸ்கர் உர் நீேஷன்மத்ேஷன் ேமயம நீேஷபேஷ அஜய் குஶர் ேஷரிபஶேஷ 

 நீேஷத்துமம அல்யஶே உறுப்பினர்கள் - பன்னஶள் பேல் தபண் சளஸ்ேஶ 
சஸஶ பஶல்  ேமயலர் அர்ச்சனஶ ஶசுந்ேம், பன்னஶள் கஶஶஷ்டிஶ 
ேமயம  தசயஶரர் ேஷதனஷ் குஶர் தஜின், பன்னஶள் ஆர்ஸ் 
அேஷகஶரி தகந்ேர் சஷங் ற்றும் பன்னஶள் ..ஸ் அேஷகஶரி இந்ேஷஜஷத் 
பிசஶத் தகௌேம் ஆகஷதஶர். 

UGC விவசானத்தில் உள் சதானதூப ட்டப்டிப்பு திட்டங்கன தனட சசய்தது  

 பல்கமயக்கறக ஶனி ஆமைக்குழு (பெ.ஜஷ.சஷ) லிலசஶத்ேஷல் தேஶமயதூ 
ட்டப்டிப்பு ேஷட்டங்கமர ேமட தசய்ேது . லிலசஶ  பட்டப்படிப்பிமகு 
தசல்பமமப்படிப்பு  அல்யது ஆய்லக படிப்புகள்  தேமலப்படும் ன்பேஶல் 
இந்ே படிவு  உர் கல்லி எழுங்குபமமின்  கமடசஷ கூட்டத்ேஷல் 
டுக்கப்பட்டது. . 
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சர்வயதச சசய்திகள் 

5.4 அவு ிடுக்கம் ஜப்ாில் ஏற்ட்டது   

 ஜப்பஶனில், க்பெளஹ ேீலின் தேன்கஷறக்கு கடற்கமில் ஷஶசஶகஷ  ன்ம 
இடத்ேஷல் 5.4 ரிக்டர் அரலில் பூகம்பம் ற்பட்டது. 

ஐ.ா. ாதுகாப்பு சனனில் யகாான் னைட்ஸ் குித்து கூட்டம் டத்த சிரினா 
யகட்டுக்சகாண்டது  

 இஸ்தயஷ ல்மயப் பகுேஷில் தகஶயஶன் மவட்மழ  அங்கஸகரிக்க 
அதரிக்கஶலின் படிமலக்குமஷத்து உடனடிஶக அலசக்  கூட்டம்  நடத்ே 
.நஶ. பஶதுகஶப்பு குழுலிற்கு சஷரிஶ அமறப்பு லிடுத்துள்ரது. 

யகாநயபாஸ் ாட்டின் ஜாதிதினாக அஜாி அயசாநணி நீண்டும் யதர்வு 

 இந்ேஷ தபபேங்கடயஷல் , ஆப்பிரிக்கஶலின் கஷறக்கு கமில் லடக்கு 
டகஶஸ்கபேக்கும், லடகஷறக்கு  தஶசஶம்பிக்கஷற்கும் இமடில் உள்ர ேீவு 
நஶடு தகஶதஶஸ் . தகஶதஶஸ் நஶட்டில் நமடதபற்ம தேர்ேயஷல் , ஜனஶேஷபேஷ 
அஜஶயஷ அதசஶைி ீண்டும் தேர்வு தசய்ப்பட்டுள்ரஶர். 

ஐயபாப்ின ாபாளுநன்ம் சர்ச்னசக்குரின திப்புரினந சரீ்திருத்தங்கன 
ஏற்றுக்சகாண்டது  

 தஶப்பி பஶஶளுன்மம் தசய்ேஷ தலரிடீ்டஶரர்கள் ற்றும் ஊடக 
லைிகத்ேஶல் ற்றுக்தகஶள்ரக் கூமப்பட்ட சர்ச்மசக்குரி பேஷப்புரிம 
சஸர்ேஷபேத்ேங்கமர ற்றுக்தகஶண்டது. னினும், கூகுள் உட்பட பய 
தேஶறஷல்தட்ப நஷறுலனங்கள் அமே ேஷர்த்துள்ரன. சஸர்ேஷபேத்ேத்ேஷன் கஸழ், 
தஶப்பி சட்டபமம பேல் பமமஶக கஶப்புரிமக்கு சட்டபூர்லஶக 
தபஶறுப்தபற்றுக்தகஶள்லதேஶடு, அலர்கரது பனர்கள் ீமல் தபஶன்மலற்மம 
சரிபஶர்க்கவுள்ரது. 

இந்தினா - ங்காயதஷ் கப்ல் யசனவனன சதாடங்கவுள்து 

 இந்ேஷஶ ற்றும் பங்கரஶதேஷ், பைிகள் சுந்ேர்பன்ழஷயஷபேந்து டஶக்கஶ 
தசல்லேற்கு கப்பல் தசமலம தேஶடங்கவுள்ரது. 
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நாாடுகள் 

யா முதலீட்டு உச்சிநாாடு 

 தநபஶர அசு, தநபஶர பேலீட்டு உச்சஷ ஶநஶட்மட  2019 ஶர்ச் 29- 30 
கஶத்ஶண்டுலில் ற்பஶடு தசய்கஷமது. இந்ே உச்சஷ ஶநஶடு மவட்தஶபலர் , 
சுற்றுயஶ, உள்கட்டமப்பு, தேஶறஷல், தபஶக்குலத்து, தலரஶண்ம ற்றும் 
ேகலல் தேஶறஷல்தட்பம் உட்பட தநபஶரத்ேஷல் உள்ர பல்தலறு துமமகரில் 
பேலீடு தசய் லஶய்ப்பரிக்கும். 

இந்தினா-குயபாஷின சாருாதாப நன்ம் 

 குதஶளஷஶலின் ேமயநகஶன ஜக்தப்பில், இந்ேஷஶ-குதஶளஷ தபஶபேரஶேஶ 
ன்மக் கூட்டத்ேஷல் ஜனஶேஷபேஷ ஶம்நஶத் தகஶலிந்த் பங்தகற்கவுள்ரஶர். 

 

புரிந்துணர்வு ப்ந்தம்(MoU), ப்ந்தங்கள் & நத்தின அனநச்சபனவ ப்புதல் 

இந்தினாவிற்கும் குயபாஷினாவிற்கும் இனடயன ப்ந்தம்  

 இந்ேஷஶ ற்றும் குதஶளஷஶ லிமரஶட்டு, சுற்றுயஶத்துமம ற்றும் ஜஶக்தப் 
பல்கமயக்கறகத்ேஷல் வஷந்ேஷ ற்றும் சஸ்கஷபேே சமப நஷறுலல் ஆகஷ 
பக்கஷ எப்பந்ேங்கரில் மகதழுத்ேஷட்டது. 

 

ாதுகாப்பு சசய்திகள்  

‘நிஷன் சக்தி’- சசனற்னகயகான சுட்டு வழீ்த்தும் யசாதன(ASAT) 

 பஶதுகஶப்பு ஆஶய்ச்சஷ ற்றும் தம்பஶட்டு அமப்பு, DRDO எடிசஶலில் உள்ர 
டஶக்டர்  பி தஜ அப்துல் கயஶம் ேீலில் இபேந்து ஷளன் சக்ேஷ ன்ம 
தசற்மகதகஶமர சுட்டு லழீ்த்தும் தசஶேமனம (A-SAT)தலற்மஷகஶக 
நடத்ேஷது. 

 ஷளன் சக்ேஷ இந்ேஷஶலின் எட்டுதஶத்ே பஶதுகஶப்மப  லலுப்படுத்தும் 
தநஶக்கத்மே தகஶண்டது. 
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வினனாட்டு சசய்திகள் 

ஆசின துப்ாக்கி சுடுதல் சாம்ினன்ஷிப் யாட்டி 

 ஆசஷ துப்பஶக்கஷ சுடுேல் சஶம்பின்ளஷப் தபஶட்டிில் 10 ீட்டர் ர்பிஸ்டல் 
கயப்பு அைிகள் பிரிலின் இறுேஷ சுற்மஷல் இந்ேஷஶலின் ஶனுபஶதகர்-சவுப் 
சவுத்ரி தஜஶடி உயக சஶேமனபடன் ேங்கம் தலன்மது. 

நயசினாவில் னடசவுள்  இந்தின சண்கள் ைாக்கி அணிக்கு  சவிதா 
புினா தனனநதாங்குகிார்   

 தயசஷஶவுக்கு ேஷஶன ந்து தபஶட்டிகளுக்கு 18 தபர் தகஶண்ட இந்ேஷ 
தபண்கள் வஶக்கஷ அைிக்கு தகஶல்கஸப்பர் சலேீஶ புனிஶ ேமயமேஶங்குகஷமஶர். 
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