
  

தேசி சசய்ேிகள்-பிப்லரி 
2019 

 

1 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                                                                                  FB – Examsdaily Tamil 
       

தேசி சசய்ேிகள் 

294 கிீ நீரபள்ர அண்டல்-சசந்ேிா-பாகுர்-ால்ோ இசடியான ில் ின்ாக்கல் 

 திர் ரந்ற ரரடி ரற்கு ங்கத்றல் உள்ப 294 கறீ ீபனள்ப அண்டல்-சைந்றர-தரகுர்-

ரல்ர ற்றும் கரணர-ைரய்ந்றர இசடினரண இிசன றன்ரக்கற ரட்டு க்களுக்கு 

அர்ப்தித்ரர். 

அருணாச்சய ாநியத்ேில் ஸ்டார்ட் அப் இந்ேிா ாத்ாசல பேயசச்சர் சகாடிசசத்து 

துலக்கி சலத்ோர் 

 அனரச்ைனப் திரை னல்ர் தீர கரண்டு இட்டரகர் ரறன சைனகத்றல் இனந்து 

அனரச்ைன ரறனத்றன் ஸ்டரர்ட் அப் இந்றர ரத்ரச சகரடிசைத்து துக்கற சத்ரர். 
 திர் ரந்ற ரரடி 7 கூடுல் உர் றன்ணழுத் (EHV) துச றசனங்கள் ற்றும் 24 

குசநந் தணிடுல் (LT) துச றசனங்கசப அனரச்ைனப் திரத்றல் உள்ப இட்டர 

கரில் அடிக்கல் ரட்டிணரர். 

 தர் கறரிட் கரர்ப்தரன் ஆஃப் இந்றர னறறசடட் (தர் கறரிட்) ன்ந ‘த்ணர’ றறுணம் 

இந்ற அைரங்கத்றன் றன் ைக்ற அசச்ைகத்றன் கலழ் இந் றட்டம் சைல்தடுத்ப்தடுகறநது. 

 இந் றட்டம் அனரச்ைன திரைத்றல் உள்ப க்கபிசடர ைனெக-சதரனபரர ற்றும் 

சுற்றுச்சூல் னசண ரம்தடுத்தும். 

அரிானாலில் தேசி புற்றுதநாய் நிறுலனம்  

 திர் ரந்ற ரரடி அரிரணரில் உள்ப குனரேத்ரில் ஸ்ரீ கறனஷ்ர ஆனேஷ் 

தல்கசனக்ககம், ஜரஜரர் ரட்டம் தரத்மரில் ரைற னற்றுரரய் றறுணம் (ன்ைற), 
உட்தட அரிரணரில் ஆறு றட்டங்களுக்கு அடிக்கல் ரட்டிணரர். 

பசந்த் பஞ்சி ேிருலிறா 

 தைந்த் தஞ்ைற றனிர தக்றனேடன் ரகரனரகனரக சகரண்டரடப்தடுகறநது. ரற்கு ங்கம் 

ைஸ்ற னசஜ றனிரச தரம்தரி னசநப்தடி சகரண்டரடுகறநது. 

ாநியத்ேின் பேல் சகா உணவு பூங்கா 
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 உவு தப்தடுத்தும் சரறற்ைரசனகளுக்கரண த்ற அசச்ைர் ைத்ி றஞ்ைன் ரஜரற 
அகர்னரின் துனரக்ரகரணர கறரத்றல் ைறகரரிர சகர உவு னங்கர ணிரர் னறறசடட்- 

சரடங்கற சத்ரர். இது றரினரின் னல் சகர உவு னங்கர ஆகும். 

ஹரித்லாரில் பல்தலறு ேிட்டங்களுக்கு த்ேி அசச்சர் அடிக்கல் நாட்டினார் 

 யரித்ரரில் 5894 ரகரடி னொதரய் சைனில் தல்ரறு றட்டங்களுக்கு த்ற றற அசச்ைர் 

றறன் கட்கரரி அடிக்கல் ரட்டிணரர். கங்சகச ரசுதடுத்தும் டிகரல் றசனத்ச றறுத்தும் 

சகில் ைந்ற கரட் தகுறில் ஸ்ரன் கரட் ற்றும் டிகரல் றசனத்ச றநந்துசத்ரர். 

ரூ. 1.32 யட்சம் தகாடி லரி இயலச பட்செட் 2019-20 

 யரிரணரின் றற ந்றரி ரகப்டன் அதின்னை, ரறன ைட்டன்நத்றல் 2019-2020 க்கு 1,32,165.99 

ரகரடி னொதரய் ரி இனை தட்சஜட்சட ங்கறணரர். தட்சஜட் றப்தடீுகபின் அடிப்தசடில் 

இது 14.73 ைிகறம் ற்றும் 2018-19 இன் றனத்ப்தட்ட றப்தடீ்டின்தடி 9.79 ைிகறம் ஆகும். 

 ரறனத்றல் சடனசநப்தடுத்ப்தட்டுள்ப 15 றசனரண பர்ச்ைற இனக்குகளுக்கு 46, 000 ரகரடி 

எதுக்கலடு சைய்ப்தட்டுள்பது. 

குற்மங்கசரக் கட்டுப்படுத்ே CCTV கசர நிறுல ேிட்டம் 

 தல்ரறு சகரண குற்நங்கசபக் கட்டுப்தடுத்வும் ரதரக்குத்து ிறகசப 

கண்கரிக்கவும் னக்கற இடங்கபில் ைறைறடிிகசப றறு சகரல்கத்ர ரதரலீஸ் னடிவு 

சைய்துள்பது. கரின் னெரனரதர இடங்கபில் சுரர் 1 ஆிம் ைறைறடிிக்கள் றறுப்தடும். இந் 

றட்டத்றன் றற ஸ்ரர்ட் ைறட்டி றட்டங்கபின் கலழ் கறசடக்கும். 

சுத்ோன கங்சக ேிட்டத்ேிற்கு ஐஓசிின் 34 தகாடி ரூபாய் 

 சதட்ரரனறம் அசச்ைர் ர்ரந்ற திரன் சுத்ரண கங்சக றட்டத்றற்கரக இந்றன் 

ஆின் றறுணத்றன் 34 ரகரடி னொதரச ங்கறணரர். அடுத் 13 ரங்கபில் கங்சகச 

னழுசரக சுத்ம் சைய்ற்கு அசு றட்டறட்டுள்பது. 

லிான பணிகள் உரிசகசர குமிப்பிடும் பணிகள் சாசனத்சே அசு சலரிிடுகிமது 

 ைறில் ிரண ரதரக்குத்து அசச்ைர் சுரஷ் தின னது றல்னறில் சடசதற்ந என 

றகழ்ச்ைறில் ிரண திகள் உரிசகசப குநறப்திடும் திகள் ைரைணத்ச 

சபிிட்டரர். என உள்ரட்டு ிரணம் ஆறு ிரங்களுக்கு ரனரக ரரக இனக்கும் 
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ணக் கூநறணரல், அந் ிரண றறுணம் அர ரத்றல் திக்கரண ரற்று ிரண 

ைறச ங்கும் அல்னது டிக்சகட்டின் னழு ிசனச திகபிடம் றனப்திச் சைலுத்தும். 

தேசி ின்-ஆளுச லிருதுகள் 2019 

 தி ந்றரி அலுனகத்றன் ரறன அசச்ைர் டரக்டர் ஜறரந்ற ைறங் னது றல்னறில் 2019 

ரைற றன்-ஆளுசக்கரண ினதுகசப ங்கறணரர். றன்-ஆளுசத் றட்டங்கசப 

சைல்தடுத்துறல் ைறநந்து ிபங்குற்கரக எவ்சரன ஆண்டும் இந் ினது 

ங்கப்தடுகறநது. 

தேசி குசமந்ேபட்ச ஊேித்சே நிர்லகிப்பேற்கான லறிபசமகசர நிர்ணித்ேல் பற்மி 

அமிக்சக 

 சரறனரபர் ற்றும் ரசனரய்ப்ன அசச்ைகம் 2017ம் ஆண்டு ரைற குசநந்தட்ை ஊறம் 

(NMW) றசனறறுத்லுக்கரண னசநச ஆய்வு சைய்து தரிந்துசக்க ரண்டி என றனர் 

குழுச டரக்டர் அனூப் ைத்தற சனசின் கலழ் அசத்து. 

 "ரைற குசநந்தட்ை ஊறத்ச ைலர்குசனப்தற்கரண றனசநகசப ீர்ரணித்ல்" 

சரடர்தரண ணது அநறக்சகச இந்ற அைரங்கத்றற்கு றனர் குழு ைர்ப்தித்துள்பது. 

ஸ்டார்ட் அப் சோடக்க நிறுலனங்கரின் ாநிய அரலியான ேலரிசச - இண்டாம் பேிப்பு 

 சரறற்துசந ற்றும் உள்ரட்டு ர்த்க ரம்தரட்டுத் துசந (DPIIT) 2019க்கரண ஸ்டரர்ட் அப் 

சரடக்க றறுணங்கபின் ரறன அபினரண ரிசை - இண்டரம் தறப்சத சபிிட்டது. 

அசனத்து இந்ேி குடிக்கள் தபாயிஸ் சர்லசீஸ் கணக்சகடுப்பு 

 அசணத்து இந்ற குடிக்கள் ரதரனறஸ் ைர்ைீஸ் கக்சகடுப்ன ன்று அசக்கப்தடும் தரன்-

இந்றர கக்சகடுப்சத டுக்க உள்துசந அசச்ைகம் ரதரனறஸ் ஆரய்ச்ைற ற்றும் பர்ச்ைற 
திகத்ச றறத்துள்பது. னது றல்னறிலுள்ப சதரனபரர ஆய்ச்ைறக்கரண ரைற 

கவுன்ைறனறன் னெனம் இந் ஆய்வு டத்ப்தடும். 

 ரதரனறசமப் தற்நற சதரதுக்கள் கனத்துக்கசப னரிந்து சகரள்து, ரதரனறமறடம் குற்நங்கள் 

அல்னது ைம்தங்கள் தற்நற சரிிக்கரற்சந அபிடுது, கரல்துசநின் ரம் 

நரச, தறல் ற்றும் சைல்றநன் ஆகறற்சந அபிடுது  குற்நங்கள் அல்னது 

ைம்தங்கள் சரடர்தரகத் சரிர அபச அபிடுது, சதண்கள் ற்றும் குந்சகபின் 

தரதுகரப்சதப் தற்நற குடிக்கபின் கனத்து ற்றும் அனுதத்ச றப்திடுது இன் 

ரரக்கரகும். 
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சங்கீே நாடக அகாடி லிருதுகள் (Sangeet Natak Academy awards) 

 ஜணரறதற ரம்ரத் ரகரிந்த் 2017 ஆம் ஆண்டுக்கரண றப்னறக்க ைங்கல ரடக அகரடற 
ினதுகசப இரஷ்டிதற தணில் ங்கறணரர். 

 இசை, டணம், ரடகம், தரம்தரிம், ரட்டுப்னந ற்றும் தங்குடி இசை உட்தட 42 துசநகசபச் 

ைரர்ந் ரற்தத்ற இண்டு கசனஞர்களுக்கு ங்கப்தட்டது. 

தசனா பேக்கங்கள் 

 உம்னர் தகுறில், 92 இரணு ீர்கள் ங்கள் ீறகுந் ற்றும் ணித்துரண 

ரைசகளுக்கரண ிரில் ரைணர தக்கம் சதற்நணர். 

தாடி சிதால் அசேிப் பரிசசப் சபற்மார் 

 ைர்ரை எத்துசப்னக்கு தங்கபிப்ன ற்றும் உனகப் சதரனபரர பர்ச்ைறச 

ஊக்குிப்தற்கரக 2018 ஆம் ஆண்டிற்கரண ைறரரல் அசறப் தரிசை இந்றப் திர் ரந்ற 

ரரடி சதற்நரர். இந் ினது ைறரரனறல் என சதனம் ிரில் ைறரரல் அசற தரிசு 

அசப்தரல் ங்கப்தட்டது. 

 இந்ற ற்றும் உனகப் சதரனபரரங்கபின் பர்ச்ைறக்கு தங்கபிப்ன அபித்து, 

தக்கரர்களுக்கும் சகளுக்கும் இசடர ைனெக ற்றும் சதரனபரர ற்நத்ரழ்ச 

குசநப்தற்கரக 'ரரடிணரறக்சம' றப்தடீு சைய்து ினது ங்கும் குழு அங்கலகரித்துள்பது. 

தேசி இசரதார் நாடாளுன்ம லிறா 2019  

 னதுறல்னற ிஞ்ஞரன்தணில் சடசதற்ந ரைற இசபரரர் ரடரளுன்ந ிர ினதுகள் 

2019-ன் றசநவு றகழ்ச்ைறில்  திர்  றன ரந்ற ரரடி தங்ரகற்நரர். ரைற இசபரரர் 

ரடரளுன்ந ிர 2019க்கரண ினதுகசபனேம், ைரன்நறழ்கசபனேம் சற்நற சதற்நர்களுக்கு 

ங்கறணரர்.  

'சிமப்பான லிசாசணக்கான த்ேி உள்துசம அசச்சர் பேக்கம்' 2018 

 2018- 'ைறநப்தரண ிைரசக்கரண த்ற உள்துசந அசச்ைர் தக்கம்' 25 ரறனங்கள் / 

னைணின் / த்ற னனணரய்வு அசப்னகபில் உள்ப 101 கரனர்களுக்கு ங்கப்தட்டது. 

சாந்ேி ஸ்லரூப் பட்நாகர் லிருது 
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 ைரந்ற ஸ்னொப் தட்ரகர் ினது இந்றரில் ங்கள் ஆரய்ச்ைற ற்றும் ரம்தரட்டு திச 

சகௌிக்க இபம் ிஞ்ஞரணிகள் ற்றும் சதரநறினரபர்களுக்கு ங்கப்தடும் றக உரி 

ரைற அங்கலகரம் ஆகும். 

 1957 ஆம் ஆண்டு னல் அநறில் ற்றும் சரறல் துசந ஆரய்ச்ைற கவுன்ைறனறன் றறுண 

இக்குரண டரக்டர் ைரந்ற ஸ்னொப் தட்ரகர் றசணரக, ைரந்ற ஸ்னொப் தட்ரகர் ினது 

ங்கப்தடுகறநது. இந்றரில் அநறில் ற்றும் சரறல்நுட்தத்றன் தல்ரறு 

திரிவுகபிலும் ரற்சகரள்பப்தடும் ைறநப்தரண திகசப அங்கலகரிக்கும் சகில், 

ஆண்டுரரறும் இந் ினது ங்கப்தடுகறநது. 

English-ல் தச – Examsdaily              

     ேிறில் தச– Examsdaily Tamil 
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