
 

தேசி சசய்ேிகள் த 2019 

சுஷ்ா ஸ்லாஜ் ற்றும் ளா சஹ்பத் குதளி SCO கூட்டத்ேில் பங்தகற்க உள்ரனர் 

 இந்தின வயிபவுத்துற அறநச்சர் சுஷ்நா ஸ்யபாஜ் நற்றும் ாகிஸ்தாின் 

வயிபவுத்துற அறநச்சர் வநஹ்பத் குரபரி , கிர்கிஸ்தான், ிஷ்ரகக்கில் 

றைவவுள் ராங்காய் எத்துறமப்பு அறநப்பு கவுன்சிின் வயிபவு 

அறநச்சர்கின் கூட்ைத்தில் ங்ரகற்க உள்ர். 

லணிகம் & சபாருராோம் டி சடல்யி 3D னிே தோலய அச்சிடுகிமது 

 இந்தின வதாமில்நுட் ிறுய (டி) தில்ி ஆபாய்ச்சினார்கள் வயற்ிகபநாக 

இனற்றகனா நித ரதாறப் ரான் இனல்ா வதாைர்புறைன கட்ைறநப்பு , 

இனந்திப நற்றும் உனிர்ரயதினினல் சிப்ினல்புகறக் வகாண்டிபேக்கும் 3D நித ரதால் 

நாதிரிகற உனிர் அச்சிட்ைர் . 

டி கான்பூர் அேிக லகீ்கத்லே  கட்டுப்படுத்தும் நாலல் பயக்கூலம அலடாரம் 

கண்டுள்ரது 

 கான்பூரில் உள் இந்தின வதாமில்நுட் ிறுய (..டி.) ஆபாய்ச்சினார்கள் அதிக 

யகீ்கத்றத கட்டுப்டுத்தும் எபே ாயல் சிின புரபாட்டீன் பக்கூற 

கண்டுிடித்துள்ர். இது யகீ்கத்றத கட்டுப்டுத்தி சிப்ா சிகி ச்றச அிப்தற்கா 

ாறதறன யமியகுக்கும். 

செட் அலுலயக இடத்லே டுத்துக்சகாள்ர  நடலடிக்லக 

  யிநா ிறனங்கில் உள் வெட் ர்ரயஸ் அலுயகங்கற 

டுத்துக்வகாள்யதற்கா ையடிக்றககற யிநா ிறன அதிகாபசற () 

வதாைங்கினது. 
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உருலரக்கிறங்கு லிலசாிகளுக்கு ேிான அலனத்து லறக்குகலரபம் லாபஸ் சபற்மது 
சபப்சி நிறுலனம் 

 கார்ப்ரபட் ிறுயநா வப்சி தனாரித்து யபேம் ரஸ் சிப்ஸ்க்காக காப்புரிறந 

யாங்கின FC5 பக உபேறக்கிமங்றக குெபாத் யியசானிகள் னிரிட்டு உள்ர். இதற 

திர்த்து ீதிநன்த்தில் ான்கு யியசானிகள் நீது யமக்கு வதாைர்ந்தது வப்சி ிறுயம். 

அதில், ான்கு யியசானிகளும் தா 1ரகாடி யமங்க ரயண்டும்  வப்சி ிறுயம் 

ரகட்டுக் வகாண்ைது. உபேறக்கிமங்கு யியசானிகளுக்கு திபா அறத்து 

யமக்குகறபம் யாஸ் வற்து வப்சி ிறுயம். 

உச்ச நீேின்மம் அதாத்ேி த்ேிஸ்ே குழுலிற்கு அலகாசம் லறங்கிது 

 அரனாத்தினில், சர்ச்றசக்குரின ிம் வதாைர்ா யமக்கில், சுபக தீர்வு காண, கூடுதல் 

கா அயகாசம் யமங்க ரயண்டும் , பன்று ரர் அைங்கின நத்தினஸ்த குழு, உச்ச 

ீதிநன்த்துக்கு ரகாரிக்றக யிடுத்தது. இறத ற்று, ஆகஸ்ட், 15ம் ரததி யறப கா 

அயகாசம் யமங்கி, ரகார்ட் ரற்று உத்தபயிட்ைது. இந்த யமக்றக தறறந ீதிதி (CJI) 

பஞ்சன் ரகாரகாய் தறறநனிா ந்து ீதிதிகள் வஞ்ச் யிசாபதித்தது 

குிப்ிைத்தக்கது. 

I & B சசயாரர் அித் காத ேலயலில் இந்ேி பிேிநிேிகள் தகன்ஸ் ேிலப்பட 

லிறாலில் பங்தகற்மனர் 

 இந்தினா வயிினன் ரகன்ஸ் திறபப்ை யிமாயில் 2019 ஆம் ஆண்டு ரந நாதம் 14 

ஆம் ரததி பதல் 25ம் ரததி யறப திந்து றயறகப்ை உள்து. இந்த யபேைம் I & B 

வசனார் அநித் காரப தறறநனில் இந்தின ிபதிிதிகள் இந்த யிமாயில் 

ங்ரகற்ர். 

ந்து ஆண்டுகளுக்கு த்ேி அசு லிடுேலயப் புயிகரின் ீோன ேலடல நீட்டித்ேது 

 1967 ஆம் ஆண்டின் சட்ையிரபாத ையடிக்றககள் (தடுப்பு) சட்ைம், 1967 இன் கீழ், ந்து 

ஆண்டுகளுக்கு தநிமீம யிடுதறப் புிகள் நீதா தறைறன நத்தின அபசு ீட்டித்து 

அியித்தது. 
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CTBTO கூட்டங்கரில் பார்லலாராக இருக்க இந்ேிாலிற்கு அலறப்பு 

 யிரியா ரசாதற தறை எப்ந்தத்தின் (CTBTO) ிர்யாகச் வசனார், சிா வசர்ரா, 

CTBT இல் எபே ார்றயனாபாக இந்தினாயிற்கு அறமப்பு யிடுத்துள்து. இதில் 

ார்றயனாபாக இபேப்தால், சர்யரதச கண்காணிப்பு அறநப்ின் தபவுகற அணுக 

இந்தினாவுக்கு யாய்ப்பு கிறைக்கும், இந்த யசதி 89 ாடுகில் உள் 337 யசதிகற 

னன்டுத்த யமியகுக்கும். 

இந்ேி காண்டாிருகத்ேிற்கு டி.ன்.. ேவுத்ேரம் அலவுள்ரது 

 இந்தின ாட்டில் உள் அறத்து காண்ைாநிபேகத்தின் டின் யியபங்கறபம் 

உபேயாக்க நத்தின சுற்றுச்சூமல் அறநச்சகம் திட்ைம் என்ற துயக்கிபள்து. 2021ம் 

ஆண்டுக்குள், இந்தின காண்ைாநிபேகம் இந்தினாயில் அதன் அறத்து இங்கின் 

டி.ன்.-யரிறசபறறன வகாண்டிபேக்கும் பதல் காட்டு யிங்கு யறககாக 

அறநபம் ன்து குிப்ிைத்தக்கது. 

 இந்தினாயில் சுநார் 2,600 காண்ைாநிபேகங்கள் உள், அயற்ில் 90% அசாநின் 

காறிபங்கா ரதசின பூங்காயில் உள்து ன்து குிப்ிைத்தக்கது. 

நான்கு நீேிபேிகள் உச்ச நீேின்ம நீேிபேிகராக பேலி உர்வு  

 உச்சீதிநன்த்தின் ீதிதிகாக ான்கு ீதிதிகற தயி உனர்வு  வசய்பம் உச்ச 

ீதிநன் வகாலீெினத்தின் ரிந்துறபக்கு நத்தின அபசு எப்புதல் அித்தது . ீதிதி 

அிபேதா ராஸ் , ீதிதி  .ஸ். ராண்ணா, ீதிதி ி .ஆர்.கயாய் நற்றும் ீதிதி 

சூர்னா கந்த் ஆகிரனார் அந்த ான்கு ீதிதிகள் ஆயர். 

தேசி புற்று தநாய் கறகத்துடன் NHA எப்பந்ேம்  

 புற்றுரானில் இபேந்து காப்தற்காக புற்றுராய் ரானாிகின் கயிப்ில் சீபா 

தபத்றத வகாண்டுயபேம் ராக்கத்ரதாடு ரதசின சுகாதாப ஆறணனத்துைன் ரதசின புற்று 

ராய் கமகம் இறணந்து Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) 

திட்ைத்தின் கீழ் எப்ந்தம் வசய்துள்து. 
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16லது க்கரலல கலயப்பு - அலச்சலல எப்புேல் அரித்துள்ரது 

 ிபதந நந்திரி ரபந்திப ரநாடி தறறநனிா நத்தின அறநச்சபறய 18.05.2014 அன்று 

அறநக்கப்ட்ை 16யது நக்கறயறன  கறக்க ொதிதிக்கு ஆராசற 

யமங்குயதற்கு எப்புதல் வகாடுத்தது 

இந்ேி தேர்ேல் ஆலணம் புேிோக தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கரின் பட்டிலய 

சர்ப்பித்ேது 

 இந்தின ரதர்தல் ஆறணனம்  நக்கறய ரதர்தில் ரதர்ந்வதடுக்கப்ட்ை  நக்கறய 

உறுப்ிர்கின் ட்டினற 1951 ஆம் ஆண்டின் நக்கள் சட்ைத்தின் ிரிவு 73 ன் டி 

ட்டினற இந்தின குடினபசுத்தறயரிைம் சநர்ப்ித்தது  

த 30 தேேி ேிரு.நதந்ேி தாடி இந்ேி பிோக பேலிதற்கவுள்ரார்  

 ரந 30 ம் ரததி இபவு 7 நணினயில் பாஷ்டிபதி யில் இந்தின ாட்டின் ிபதநபா க 

தயிரனற்கவுள்ார். அயபேக்கு இந்தின குடினபசுத் தறயர் திபே . பாம்ாத் ரகாயிந்த் 

தயிப்ிபநாணம் வசய்துறயக்கிார். 

'டிெிட்டல் லடதயா'லின் ஹிந்ேிப் பேிப்பு 

 ேில்யிில் அகாடி பப்ரிதகளனின் ஹிந்ேி பேிப்பான "டிெிட்டல் லடதயா" லல 

ொன் சபய்யி, தாளன் பிக்சர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சின்சஸ் அகாடி ேலயலர் 

(பிபயாக ஆஸ்கார் அகாடி ன அலறக்கப்படுகிமது) சோடங்கி லலத்ோர். 

ேிலப்பட தசிப்பு ஊடகத்ேில் சோறில்நுட்ப ாற்மங்கரால் பய சலால்கள் 

உள்ரன ன்று ொன் சபய்யி கூமினார், இந்ேப் புத்ேகம், ேிலப்பட 

ோரிப்பாரர்கள் டிெிட்டல் சபாருள் குமித்து புரிேல் ற்றும் ேிட்டிடல் சசய் 

உேவும் னக்கூமினார். 

தகாலா ாநியம் உருலான ேினம் சகாண்டாடப்படுகிமது  

 ரந நாதம் 30 ம் ரததி ரகாயா நாி உபேயா திம் வகாண்ைாைப்டுகிது. 1987 ஆம் 

ஆண்டில் ரகாயா இந்தின பெினின் 25 யது நாிநாக இறணந்தது.  



  

தேசி சசய்ேிகள் த 2019 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    5                                              FB – Examsdaily Tamil 

ெம்ப காஷ்ீர் அமிக்லகல நிாகரித்ே  நா  

 ெம்ப ற்றும் காஷ்ீரில் உள்ர ீமல்கள் சோடர்பாக செனலீா அடிப்பலடியான 

னிே உரிலகள் கவுன்சில் (HRC)  நாலிடம் எரு அமிக்லகல சர்ப்பித்ேது. இது 

சோடர்பாக  .நா  னிே உரில ஆலணத்ேிடம் இந்ேிா ேனது அமிக்லகில் 

ந்ேசலாரு சோடர்பும் இல்லய ன்று சேரிலித்துள்ரது. 

2019ன்  சுகாோ பாரிப்பு பேலீட்டுக் சகாள்லகல சலரிிட்டது.  

 ெம்ப நற்றும் காஷ்நீர் அபசு 2019ன் சுகாதாப பதலீட்டுக் வகாள்றகறன வயினிட்ைது. 

இப்புதின சுகாதாப பாநரிப்பு பதலீட்டுக் வகாள்றகப்டி, ெம்ப & காஷ்நீர் நாித்தில் 

சுகாதாப பாநரிப்பு உள்கட்ைறநப்ற அறநப்தற்காக தினார் ிறுயங்களுக்கு 

நாினம் நற்றும் ஊகத்றதத்வதாறக அித்து வதாமில் பனற்சிகற 

ஊக்குயிக்கவுள்து. 

ெம்ப & காஷ்ீரில் இமப்பு லிகிேத்லே குலமப்பேற்கான நடலடிக்லக ேிட்டம் 

 2020 ஆம் ஆண்டில் இப்பு யிகிதத்றத (IMR) குறக்கும் பனற்சிக்காண திட்ைத்றத 

ெம்ப & காஷ்நீர் அபசு தீட்டிபள்து, இதால் எபே ிறனா யர்ச்சி இக்றக 

அறைபம் ன்று அம்நாி அபசு ிபதிிதி கூிபள்ார். 

இந்தோ-பாக் கார்த்ோர்பூரின் காரிதடாரில் சந்ேிப்பு: 

 பஞ்சாப் ாநியத்ேில் குர்ோஸ்பூர் ாலட்டத்ேில் உள்ர தோ பாபா நானாக் 

ஆயத்லே கார்த்ோர்பூரின் குருத்லாா ேர்பார் சாஹிபுடன் இலணக்கும் எரு 

நலடபாலேில் நலடபலமகலர லிலாேிக்க பாகிஸ்ோன் ற்றும் இந்ேிா 

அேிகாரிகள் படிவு சசய்துள்ரனர். இந்ே கூட்டம் கார்த்ோர்பூர் ெதீா பாிண்டில் 

நலடசபற்மது. 
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