
     

தேசிய சசய்ேிகள் 

அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் PM-KISAN ேிட்டம் ச ாருந்தும் 

 ளடு பழுயதும் உள் 14.5 க ளடி யியசளனி லக்கு, ிபதந நந்தழரி  ழசளன் சம்நன் ழதழ 

தழட்டத்தழன்  வழ் ஆண்டுக்கு 6,000 பைளய் யமங்  நத்தழன அபசு அழயித்துள்து.  

 தகுதழயளய்ந்த யியசளனி ள அளடனளம்  ளண்து நற்றும் ிபதநரின்- ழசளன் களர்ட்டழல் 

அயற் ின் தபளயப் தழகயற்ம் சசய்பம் சளறுப்பு பழுயதும் நளழ அபசுக்கு யமங் ப்ட்டு 

உள்து. 

மத்ேிய அரச ஊழியர்களின் குடியிருப்பு வளாகங்களில் 'தசாலார் மரங்கள்' நிறுவ CPWD ேிட்டம் 

 அபசளங்  ஊமழனர் ின் குடினிபேப்பு யள ங் ில் "கசளளர் நபங் ள்" ழறுவும் யளய்ப்ள ஆய்வு 

சசய்ன நத்தழன சளதுப்ணித் துள (CPWD) தது அதழ ளரி லக்கு உத்தபயிட்டுள்து. 

 இந்த டயடிக்ள  புதுப்ிக் த்தக்  ஆற்ள ஊக்குயிப்கதளடு, நத்தழன அபசளங் த்தழன் ிபதள 

 ட்டுநள ழறுயநள CPWD ஆல்  ளர்ன் தடத்ளத குளக்  பனல் ழது. குஜபளத்தழன் 

தண்டினில் உள் கதசழன உப்பு சத்தழனளக் ழப  ழளய த்தழல் "கசளளர் நபங் ள்" பதன்பதள  

CPWD ஆல் சசனல்டுத்தப்ட்டது குழப்ிடத்தக் து. 

 

சர்வதேச தயாகா ேிைத்ேின் முக்கிய நிகழ்வு ராஞ்சியில் நனடச றவுள்ளது  

 சர்யகதச கனள ள தழத்தழன் பக் ழன ழ ழ்ச்சழ பளஞ்சழனில் உள் ிபளத் தளபளயில் ஜூன் 21, 2019 

அன்று ளடச உள்து. இந்த பக் ழன ழ ழ்ச்சழளன ிபதநர் கபந்தழப கநளடி யமழடத்த 

உள்ளர்.  

 ஜளர்க் ண்ட்  நளழ அபசு இந்த ளள நழ ப் சரின பளனில் ச ளண்டளட கயண்டும் ன்று 

எபே யளபம் ீண்ட தழட்டத்ளத அழயித்துள்து. இத்தழட்டம் ஜூன் 15ழபேந்து சதளடங்  உள்து. 
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மும்ன  சமட்தரா சசயல் டத்சோடங்கி ந்து ஆண்டுகள் நினறவு 

 பம்ள சநட்கபள சசனல்டத்சதளடங் ழ ந்து ஆண்டு ள் ழளயளடந்தது. தற்களதுள் பம்ள 

சநட்கபள நத்தழன  ட்க ளர் நற்றும் தள ரின் கநற்குப் குதழனள சயர்கசளயளளய 

இளணக் ழது. 

 

சர்வதேச சசய்ேிகள் 

க்கிய அரபு மிதரட் அனமச்சரனவ "2031 ஆம் ஆண்டிற்காை தேசிய நல்வாழ்வுத் ேிட்டத்னே 

ற்றுக்சகாண்டது"  

 க் ழன அபபு நழகபட்ஸ்  அளநச்சபளய, 2031 ஆம் ஆண்டுக் ள கதசழன ல்யளழ்வு தழட்டத்ளத 

அபுதளினில் உள் ஜளதழதழ அபண்நளனில் ளடசற் கூட்டத்தழல் ற்றுக் ச ளண்டது. 

ச ளள்ள  யகுப்தற் ள சசனல்பளக்கு உதவும் 'கதசழன ல்யளழ்வு ஆய்வுளநனம்' 

உபேயளக்குயது ன்து இந்த பக் ழனநள பன்பனற்சழ ில் என்ளகும்.  

 இது ல்யளழ்வுக்கு எபேங் ழளணந்த  பேத்து ள ஊக்குயிப்ளத களக் நள க் ச ளண்டுள்து. 

இது பஇ ளர்ளய 2021 [UAE Vision 2021] நற்றும் பஇ நூற்ளண்டு 2071 [UAE Centennial 2071]க்கு 

ஆதபயள  உள்து. இது திர் ள், சப ம் நற்றும் ளடு ஆ ழன பன்று பக் ழன ழள ள 

கதசழன  ட்டளநப்ள அடிப்ளடனள க் ச ளண்டது ஆகும். 

 

வணிக மற்றும் ச ாருளாோர சசய்ேிகள் 

மார்ச் மாேத்ேில்  ாகிஸ்ோைில் இருந்து இந்ேியாவிற்கு இறக்குமேி சசய்யும் ச ாருட்கள் 92% வழீ்ச்சி  

 புல்யளநள னங் பயளதத் தளக்குதளத் சதளடர்ந்து அளத்து சளபேட் ின் நீதள 200 சதயதீ 

சுங்  யரி யிதழப்ளளல் இந்த ஆண்டு நளர்ச் நளதம், ள ழஸ்தளில் இபேந்து இந்தழனளயிற்கு 

இக்குநதழ சசய்னப்ட்ட இக்குநதழ ள் 92 சதயதீம் யழீ்ச்சழனளடந்து 2.84 நழல்ழனன் அசநரிக்  

டளர் ள  குளந்துள்து. 

 னங் பயளத தளக்குதளத் சதளடர்ந்து ள ழஸ்தளனுக்கு யமங் ப்ட்ட MFN (நழ வும் 

ஆதபயிக் ப்ட்ட ளடு) அந்தஸ்ளத இந்தழனள பத்து சசய்தது. 1996ல் இந்தழனள, ள ழஸ்தளனுக்கு 

MFN அந்தஸ்ளத யமங் ழனது குழப்ிடத்தக் து. 
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வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் MSME கனள ஊக்குவிக்க இந்ேியா வலியுறுத்ேல்  

 யபேம் ளடு ில் கயளயளய்ப்பு நற்றும் யபேநளத்ளத அதழ ரிக்கும் சழறு நற்றும் டுத்தப 

ழறுயங் ள [MSME] ஊக்குயிக்   இந்தழனள யழபறுத்தல். இளத ஜப்ளன்  பநள த்சுகுளயில் 

ளடசற் ஜழ20 ளடு ள் சந்தழப்ில் யர்த்த  நற்றும் சதளமழற்துள நந்தழரி ிபெஷ் க ளனல் 

யழபறுத்தழளர். 

 MSMEs இந்தழனளயின் ற்றுநதழ ில் சுநளர் 45 சதயி ழதம், சநளத்த உள்ளட்டு உற்த்தழனில் 25 

சதயி ழதம், இந்தழனளயின் சநளத்த உற்த்தழனில் 33 சதயி ழதத்தழற்கும் கநள  ங் ிப்பு 

சசய் ழன் ன்து குழப்ிடத்தக் து. ஜழ-20 அளநப்பு ன்து 20 யர்ந்த நற்றும் யபேம் 

ளடு ின் குழுநம் ஆகும். 

 

புரிந்துணர்வு எப் ந்ேம் மற்றும் அனமச்சரனவ எப்புேல் 

சேன்சகாரியா மற்றும் இங்கிலாந்து இனடதய இலவச வர்த்ேக எப் ந்ேத்ேிற்கு னகசயழுத்ேிட 

எப்புேல் 

 அக்கடளர்  ளடசழனில் கபளப்ின என்ழனத்தழழபேந்து ிரிட்டின் சயிகனற்த்தழற்கு 

பன்தள கய இயச யர்த்த  எப்ந்தத்தழல் ள சனழுத்தழடுயதற்கு சதன் ச ளரினளவும் 

ிரிட்டனும் ச ளள்ள  அடிப்ளடனில் எப்புதல். சதன் ச ளரின ற்றுநதழனள  ளர் ள ங் ள் 

நற்றும் யள ங் ள இந்த எப்ந்தம் பம் இயச யர்த்த ம் சசய்ன யமழயகுக்கும். 

 2018 ஆம் ஆண்டில், ிரிட்டனுக் ள சதன் ச ளரின ற்றுநதழ ள் $ 6.4 ில்ழனள  இபேந்த, 

இது ளட்டின் சநளத்த ற்றுநதழனில் 1.05% ஆகும். 

 

விருதுகள் 

HPFS சமான ல் சசயலி 

 

 அளத்து இந்தழன லஜ் னளத்ரி ர் ிடபம் சழந்த அளநப்பு நற்றும் அனுயத்தழற் ள , சழறுளன்ளந 

யிய ளபங் லக் ள நத்தழன அளநச்சர் பக்தளர் அப்ளஸ் க்யி ஆன்ளன் களர்ட்டல் 

http://haj.nic.in/pto/ நற்றும் சநளளல் சசனழ(HPFS) என்ள அழப ப்டுத்தழளர்.  டந்த ந்து 

ஆண்டு ில் 1,32,000 னளத்ரி ள் ண்ணிக்ள னிழபேந்து 2 ட்சம் னளத்ரி ள் லஜ் னணம் சசய்ன 

இந்தழனர் லக்கு எதுக் வடு அதழ ரித்துள்து ன்து குழப்ிடத்தக் து. 
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வினளயாட்டு சசய்ேிகள் 

உலக ேடகள வினளயாட்டாக IAAFன் ச யர்மாற்றம்  

 உ  தட  யிளனளட்டின் ஆலம் குழுயள, IAAF-, உ  தட  யிளனளட்டு  

சனர்நளற்ம் சசய்னப்டவுள்து. சர்யகதச தட  கூட்டளநப்பு சங் ம் (IAAF) 1912 இல் சர்யகதச 

அசநச்சூர் தட  கூட்டளநப்ளல் ழறுயப்ட்டது. தற்களது எழம்ிக் ழல் இபண்டு பள 1500 

நீட்டர் தங் ப் தக் ம் சயன் ிரிட்டின் சசளஸ்டினன் க ளய் தளளநனில் இந்தக் 

கூட்டளநப்பு உள்து ன்து குழப்ிடத்தக் து.  

 கடளலளயில் ளடசவுள் உ  சளம்ினன்ரழப் களட்டி நற்றும் அதளத்சதளடர்ந்து 

டக் வுள்  ளங் ழபஸ் கூட்டத்தழற்குப்ின் அக்கடளர் நளதம் சட்டப்பூர்ய சனர் நளற்த்தழற்கு 

எப்புதல் சற் ின் இந்தப் சனர்நளற்ம் ளடபளக்கு யபேம். 

கைடியன் கிராண்ட்  ிரிக்ஸ் 

 2019  டினன்  ழபளண்ட்  ிரிக்ஸ் களட்டினில், லூனிஸ் லளநழல்டன் மளயது பளனள  

சயற்ழளனப் சற்று சளதள ளடத்தளர். சசளஸ்டினன் சயட்டல் அளன பநள  யள ம் 

ஏட்டினதற் ள  இந்தப்களட்டினில் தண்டிக் ப்ட்டளர். 

12-வது முனறயாக  ிசரஞ்ச் ஏ ன் சடன்ைிஸ்  ட்டத்னே சவன்று நடால் சாேனை 

 ிசபஞ்ச் ஏன் சடன்ிஸ் களட்டினில், ஸ்சனின் யபீர் பசல் டளல் 12-யது பளனள  

ட்டத்ளத சயன்று சளதள ளடத்தளர். கபளண்ட்  ர்கபளறழல் ளடசற் களட்டினில் 

ஆஸ்தழரின யபீர் சடளநழிக் தழனளந யழீ்த்தழ ஸ்சனின் யபீர் டளல் சயற்ழ சற்ளர்.  

 எகப  ழபளண்ட் ஸ்ளம் களட்டினில் 12 எற்ளனர் ட்டங் ள சயன் பதல் யபீர் னும் 

சளதள ளடத்தளர் பசல் டளல், எட்டுசநளத்தநள  இயர் 12 எற்ளனர் ட்டங் ள 

சயன்றுள்ளர் ன்து குழப்ிடத்தக் து. 20 எற்ளனர் ட்டங் ள சற்று கபளஜர் சசடசபர் 

பதல் இடத்தழலும், 15 எற்ளனர் ட்டங் ள சற்று  பன்ளம் இடத்தழல் உ ழன் ம்ர் 1 

யபீபள களயக் கஜளக ளயிக் உள்ர் ன்து குழப்ிடத்தக் து. 

 

FB :ல் தசர 
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