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தேசஷ சசய்ேஷகள் 

GPWL 2019 ேஷட்டம்  

 பதண்களுக்குக்கரண கல்ி றட்டகுள வறகர ற்றும் கணிப்பு ஆரய்ச்சற 
அநக்கட்டளப (ORF) இளந்து பதண்கள் ளனளத்துத்றற்கரண 
உனகபரி றட்டம் (GPWL) 2019 முல் தறப்திளண ஆம்தித்துள்பணர். 

ஆேஶயடன் பஶன் (PAN) ண்ணை இணைக்க கணடசஷ தேேஷ சசப்டம்பர் 30, 2019 

 த்ற அசு ஆரமடன் ண்ணுடன் றந் கக்கு ண் (PAN)  இளக்கம் 
களடசற வறள பசப்டம்தர் 30 ள ஆறு ரங்கள் ீட்டித்துள்பது. 

ப்ல் 1 ம் தேேஷ முேல் MGNREGA ஊேஷ லிகஷேங்கணர ஶற்மஷணக்க தேர்ேல் 
ஆணைம் எப்புேல் 

 வர்ல் ஆளம் ப்ல் 1 ல் இமந்து 100 ரள் (MGNREGA) வளன 
றட்டத்றன் கலழ் ஊறங்களப ீபளக்க கறரப்புந வம்தரட்டு 
அளச்சகத்றன் வகரரிக்ளகள ற்றுள்பது.  

 கரத்ர கரந்ற வசற ஊக வளனரய்ப்பு உத்ர சட்டம் (MGNREGA) கலழ் 
ங்கப்தட்ட ஊறங்கள் ிசரத் பரறனரபர்களுக்கு (CPI-AL) நுகர்வரர் 
ிளன குநறடீ்டுடன் பரடர்புதடுத்ப்தட்டுள்பண ற்றும் புற ஊற 
ிகறங்கள் புற றற ஆண்டின் பரடக்கத்றல் ப்ல் 1 ம் வற 
அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

உயகரஶலி கஶற்று ஆய்வு 2019 (SOGA2019)   

 2017 ம் ஆண்டில் கரற்று ரசுதரடு கரரக இந்றரில் 1.2 றல்னறனுக்கும் 
வனரண இநப்புக்கள் றகழ்ந்றமப்தரக சுகரர பபிடீு றறுணம் (HEI) 
பபிிட்ட உனகபரி கரற்று ஆய்வு 2019 (SOGA2019) குநறப்திட்டுள்பது. 

 இந்றரில் அளணத்து சுகரர அதரங்கபிலும் றகளம் ங்கபில் 
மூன்நரது றகப்பதரி கரி கரற்று ரசுதரடு ஆகும். 

டஶக்டர் பீஶஶவ் அம்தபத்கரின் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட உணகரின் புத்ேக சேஶகுப்பு  

 திசரர் தரற ளனர், சூர்ர திகரஷ் புது றல்னறில், 'டரக்டர் தமீ்ரவ் 
அம்வதத்கரின் வர்ந்படுக்கப்தட்ட சட்டன்ந உளகள்' ன்ந ளகவட்ளட 
பபிிட்டரர். 
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ஷ் பிேஷநஷேஷகள் I & B அணச்சகம் லயணக 

 ஷ் டிஜறட்டல் வம்தரடு, பரடர்பு துளத் அளச்சர் ச். .. அபனக்மற 
பரனறன் ளனள ரங்கப்தட்ட ஷ் திறறறகள் குள  உபவுத்துளந I & B 
அளச்சகத்றன் பசனரபர் அறத் கவளச் சந்றத்ரர்கள் 

உயக சுகஶேஶ நஶள் எற்றுணக்கஶன னிே சங்கஷயஷ 

 உனக சுகரர அளப்பு (WHO) உடன் இளந்து சுகரர ற்றும் குடும்தன 
அளச்சகம் உனக சுகரர ரள் (ப்ல் 7) பகரண்டரட்டத்றன் எம தகுறரக 
எற்றுளக்கரண ணி சங்கறனற றகழ்ச்சறக்கு ற்தரடு பசய்து. 2019 உயக 
சுகஶேஶ நஶள் கயப்சபஶயள்: Universal Health Coverage: Everyone, Everywhere. 

FAME II ேஷட்டத்ேஷன் சேஶறஷல்நுட்ப பகுப்பஶய்வு சலரிீடு  

 NITI Aayog ற்றும் ரக்கற பௌண்ளடன் றறுணம் (RMI) இளந்து, றன்லு 
துளந ற்றும் வகரண ஊக்குிப்பு ற்றும் றன்சர உற்தத்ற (FAME II) றட்ட 
றர்ரகம் ஆகறற்நறன் ரினரக ற்தடும் ரய்ப்புகள் தற்நற பரறல்நுட்த 
தகுப்தரய்வு அநறக்ளகள பபிடீ்டுள்பது  

சஶவஷபஶபஶத் நஶட்டின் 1500 லது இயலச Wi-Fi லசேஷ சபற்ம இில் நஷணயம் 
ஆனது 

 டக்கு ில்வின் கலழ் இங்கும் சரயறதரதரத் இில் றளனம், Raitel 
றறுணத்ரல் ங்கப்தடும் இனச Wi-Fi சற பதமம் ரட்டின் 1500 து 
இில் றளனரக அளத்து. சீதத்றல் இந்ற இில்வ 500 இில் 
றளனங்களுக்கு ள ரட்கபில் இனச Wi-Fi சற அளத்து எம 
சரளணள தறவு பசய்து ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

கஶங்க்யஶ தடஶங்ப் தபஶரின் 75லது நஷணனவு நஶள் அனுசரிப்பு  

 07 ப்ல் 2019, கரங்க்னர வடரங்ப் வதரர் றளணகத்றல் இரணுத் 
துளநிணரல் 1944 ஆம் ஆண்டு ப்ல் 6 ஆம் வற இவு ளடபதற்ந 
இண்டரம் உனகப்வதரரில் உிர் றரகம் பசய் ீர்கபின் றளணவுரள் 
அனுசரிக்கப்தட்டது. 
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பிேர் நதந்ேஷ தஶடிின் லஶழ்க்ணக லயஶற்று ேஷணப்படத்ேஷற்கு தேர்ேல் 
முடியும் லண ேணட  

 வர்ல் ஆளம் திர் வந்ற வரடிின் ரழ்க்ளக னரறு குநறத் 
றளப்தடத்ள றளிட ளட ிறத்துள்பது. டிகர் ிவக் ஏதரய் திர் 
றம வந்ற வரடி கரப்தரத்றத்றல் டித்துள்பரர். 

இந்ேஷஶலின் க்கள்சேஶணக லரர்ச்சஷின் லயடஶந்ேஷ சஶசரி 1.2% லேீத்ேஷல் 
லரர்ச்சஷ அணடந்துள்ரது: நஶ அமஷக்ணக 

 2010 முல் 2019 ளினரண இந்றரின் க்கள்பரளக பர்ச்சற 1.2 
சிகறம் ன்ந சரசரி ிகறத்றல் 1.36 தில்னறளண ட்டிமள்பது, சலணரின் 
மடரந்ற பர்ச்சற ிகறத்ள ிட இம டங்கு அறகம், ண .ர. 
க்கள்பரளக றற அநறக்ளக குநறப்திட்டுள்பது. 

 இந்றரின் க்கள் பரளக 2019 ஆம் ஆண்டில் 1.36 தில்னறணரக உள்பது, 
1994ல் இது 942.2 றல்னறணரகவும், 1969 ல் 541.5 றல்னறணரகவும் இமந்து 
ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

அஷர்ேசஸ்சஷல் ஜஶயஷன்லஶயஶ பஶக் சம்பலத்ேஷன் நூற்மஶண்டு நஷணனவு 
புணகப்பட கண்கஶட்சஷ  

 ஜரனறன்ரனர தரக் தடுபகரளன நூற்நரண்டின் றளணவுறணத்றன் எம 
தகுறரக, த்ற கல் ற்றும் எபிதப்பு அளச்சகத்றன் திரந்ற 
அவுட்ரீச் திகம், சண்டிகரில், ப்ல் 11-13, 2019 ள மூன்று ரள் புளகப்தட 
கண்கரட்சறள அளத்துள்பது. ஜரனறன்ரனர தரக் கண்கரட்சறக்கு சுந்ற 
வதரரட்டத்றன் புளகப்தட கண்கரட்சற ண பதர் ளக்கப்தட்டுள்பது. 

64-லது சில்தல லஶ லிறஶ 

 ில்வ ரரித்றன் 64 து இில்வ ிர ப்ல் 12, 2019 அன்று புது 
றல்னறில் உள்ப பில் தணில் ளடபதற்நது. ஸ்ரீ ி.வக. ரவ் பில்வ 
ரரித்றன் "சறநந் றர்ரக கறளப" ன்னும் ிமள ஸ்வடணரி ற்றும் ஏ 
& ம் கறளபகளுக்கு கூட்டரக ங்கறணரர். குற சரன்நறழ்கள் ற்றும் த 
ிமதுகள் இில் ரரித்றன் றட்ட ற்றும் ERB-V கறளபகளுக்கு 
ங்கப்தட்டது. 
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கஶஶதகஶம் பஶணேில் முேல் தஶட்டஶர் ணசக்கஷள் பைம்  

 கரர்கறல் ிஜய் ீரஸ் இன் 20 து ஆண்டு றளணவு றணத்ள முன்ணிட்டு, 
பன முல் கவகரம் தரஸ் ள 1,000 கற.ீ. ள ீடிக்கும் முல் வரட்டரர் 
ளசக்கறள் தம் பரடங்கப்தட்டது.  

சேஶறஷயஶரர் பிரிவு ஆய்வு (PLFS) 2017-2018 

 பரறனரபர் திரிவு ஆய்வு (PLFS) 2017-2018 வளனரய்ப்பு அநறக்ளகின் தடி 
12% குற ரய்ந் க்கள் இந்றரில் வளன இல்னரல் உள்பணர் ண 
குநறப்திட்டுள்பது. 

துணை கஷளனர் ற்றும் கைக்கஶய்லஶரர் ன்னும் எய புேஷ பேலிண 
உயலஶக்க அணச்சணல எப்புேல்  

 இந்ற பசனவுக் கட்டுப் தரட்டரபர் ற்றும் ஆடிட்டர் பஜணல் 
அகலுனகத்றல் எம STS றளன திள த்து பசய்ன் மூனம் துள 
கறணர் ற்றும் ஆடிட்டர் பஜணல் (எமங்கறளப்பு, கல் பரடர்தரடல் 
ற்றும் கல் முளநள) ன்னும் எம புற திள உமரக்க த்ற 
அளச்சள எப்புல் அபித்துள்பது. 

GSLV ின் 4லது கட்டத்ணே சேஶட அணச்சணல எப்புேல்  

 2021-2024 கரனப்தகுறில் ந்து ஜற.ஸ்.ல்.ி ிரணங்களப உள்படக்கற 
ஜறவரசறச்க்வரணஸ் வசட்டிளனட் ரர்க்பகட்டிங் திற்சற றட்டத்றல் ரன்கரது 
கட்டத்ள பரட த்ற அளச்சள அங்கலகரம் அபித்துள்பது. 

புேஷ யூரிஶ சகஶள்ணக -2015க்கு கஶய நீட்டிப்பு  

 திர் வந்ற வரடி ளனளினரண பதரமபரர ிகரங்களுக்கரண 
அளச்சளக் குள (CCEA), மரிர அனகுக்குக்கரண புற மரிர பகரள்ளக -
2015 2019 ப்ல் 1 ஆம் வறினறமந்து கரன ீட்டிப்பு பசய்து 
உத்ிட்டுள்பது 

இணய தஶட்டஶர் ணசக்கஷள் பைம் கதகஶம் பஶணழ அணடந்ேது  
● ப்ல் 07 ஆம் வற வனில் இமந்து பரடங்கப்தட்ட 11 உறுப்திணர்கள் 
பகரண்ட 'யறரனன் ளயட்ஸ் வரட்டரர் ளசக்கறள் தம்' கறக்கு னடரக், 
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சரங் னர தரஸ் றரக 18,176 அடி உத்றல் உள்ப கவகரம் தரளம 
அளடந்து. 

HOME EXPO இந்ேஷஶ 2019 
● கறவட்டர் பரய்டரில் உள்ப இந்றரின் க்ஸ்வதர ளம் ற்றும் 
சந்ளில் ப்ல் 16 முல் 18 ள, டக்கிமக்கும் Home Expo India 2019 இன் 
8 து தறப்பு பரடங்கப்தட்டது. இந் மூன்று ரள் கண்கரட்சற, 
ளகத்பரறல்களுக்கரண ற்றுற ஊக்குிப்பு கவுன்சறனரல் (EPCH) ற்தரடு 
பசய்ப்தட்டுள்பது. 

இந்ேஷ அசஷயணப்பின் சகஶங்கனி சஶறஷசபர்ப்பு சலரிிடப்பட்டது 

 இந்ற அசறனளப்தின், பகரங்கணி பரறபதர்ப்ளத ங்களூரில் உள்ப 

பரமரரிவர கீட்ல் அமவக ங்களூம திப் தடீ்டர் தரல் சல்டன்யரரல் 

பபிிடப்தட்டது. இந் பரறபதர்ப்தரணது வதரசறரிர் ஸ்டீதன் குரட்வரஸ் 

பதர்முவட மூனரக பசய்ப்தட்டது. 

'க்ஷ': குறந்ணேகளுக்கஶன க்ஷகஶை நடனம் பற்மஷ புத்ேகம் 

 க்ஷகர களனஞர் திரிங்கர வக. வரகன் குந்ளகளுக்கரண க்ஷகர 

டணம் தற்நற புத்கத்ள பபிிட உள்பரர். திரிங்கர, அர்ச்சணர ற்றும் றற 
ஆகறவரர் உனக டண றண பகரண்டரட்டங்கபின் எம தகுறரக ப்ல் 29 அன்று 

புத்கத்றன் டீமள பபிிட றட்டறட்டுள்பணர். 

நடிகர் அக்ஷய் குஶரிடம் நதந்ேஷ தஶடி தபட்டி 

 திதன தரனறவுட் ட்சத்றரண அக்ஷய் குரமக்கு, திர் வந்ற வரடி 

வதட்டிபித்ரர். இறல் திரின் ணிப்தட்ட ரழ்க்ளக, அது ஆர்ம் ற்றும் 

தனற்ளந உள்படக்கற தன ளனப்புகள் இமந்து. 

1947 உடன்படிக்ணககணர றுபரிசஸயணன சசய் ேஷட்டம் 
 எப்தளண இமப்பு பகரண்ட 25 யறரஸ் அல்னது கரசற ரஜ்ங்கபின் 
கூட்டளப்பு, ற்வதரது வகரனர இந்றரின் எம தரகத்ள உமரக்கற 
1948 உடன்தடிக்ளகள றுதரிசலனளண பசய் றட்டறட்டுள்பது. ஆவனரசளண 
சட்ட குளின் ளனர் ற்றும் கரசற யறல்ஸ் ன்ணரட்சற ன்ணரட்சற ரட்ட 
கவுன்சறல் ளனர் திஸ்ங்கரய்ஸ் ன் சறபம் ஆரர். 

ேஷரிபுஶலிற்கு சஷமப்பு கண்கஶைிப்பஶரஶக லிதனஶத் சுத்ளஷ நஷஷக்கப்பட்டஶர் 

 றரிபுரின் முன்ணரள் துளத் வர்ல் ஆளர் ிவணரத் சுத்ற, றரிபுரிற்கு 

சறநப்பு கண்கரிப்தரபரக றறக்கப்தட்டுள்பரர். இங்கு எம பரகுறில் 
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