
   

தேசிய சசய்ேிகள் 

“ஆபதரஶன் ோகம்”- RPF  அறிபகம். 

 ில்வல லராகத்தில் அங்கீகரிக்கப்படாத பி.டி.டபிள்பெ (வபக்வகஜ் டிரிங்கிங் லாட்டர்) 

அச்சுறுத்தலயக் கட்டுப்படுத்த,புது தில்யிில் உள்ர ஆர்.பி.ஃப் “இக்குநர் ஜெனயின்  

லறிகாட்டுதயின் கீழ் ஆபவளன் தாகம்” ன்ம ஜபரில் 2019 ெூலய 08 ற்றும் 09 

வததிகரில் எபே திட்டத்லத ஜகாண்டு லந்தது.ண்டய பதன்ல பாதுகாப்பு 

ஆலைர்கரிடம்  (பி.சி.ஸ்.சி)  இந்த அங்கீகரிக்கப்படாத நடலடிக்லககலரத் தடுக்க 

வலண்டும் ன ஆர்.பி.ப். வகட்டுக் ஜகாண்டது.இந்த நடலடிக்லகில்  இந்தி 

ில்வலின்   அலனத்து பக்கி நிலயங்களும் உள்ரடக்கப்பட்டது . 

ஜம்ப-காஷ்மீர் 

ஜம்ப-காஷ்மீரில் பி.எம்.ஜி.எஸ்.ஒய் யின் -கட்டங்கள் I பேல் XII வரர 3502 ேிட்டங்களுக்கு  

அனுமேி. 

 பிதரின் கிா சடக் வாெனா (பி.ம்.ெி.ஸ்.எய்) திட்டத்தின் கீழ்  2214 

லாழ்லிடங்கலர இலைக்க ஜாத்தம் 19714 கி.ீ நீரபள்ர சாலய அலக்க  ெம்ப-

காஷ்ீர் ாநியத்தில் பி.ம்.ெி.ஸ்.எய்-கட்டங்கள் I பதல் XII லல 3502 திட்டங்கள் 

அனுதிக்கப்பட்டுள்ரன. 
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அறிவியல்  

ககன்யான் தேசிய ஆதலாசரைக் குழு 

 ககன்ான் திட்டம் 75 லது சுதந்தி தினம் (2022) அல்யது அதற்கு பன்னவ 

நிலமவலற்மப்பட உள்ரது. பக்கி துலை அலப்புகரின் லடிலலப்பு ற்றும் 

உள்ரலவு இறுதி ஜசய்ப்பட்டுள்ரது. லிான அலப்புகரின் னித திப்படீு 

ஜதாடர்பான தகுதி வசாதலனகள் ஜதாடங்கப்பட்டுள்ரன, வலும் கிலவாஜெனிக் 

ன்ெின் வசாதலனகள்ளும் நடந்து லபேகின்மன. குழு பிற்சி திட்டம் இறுதி 

ஜசய்ப்பட்டு, குழு வதர்வு ஜசல்பலம ஜதாடங்கப்பட்டுள்ரது. பல்வலறு நிறுலனங்கள் 

ற்றும் ஜதாறில்கலரச் வசர்ந்த உறுப்பினர்கரால் ககன்ான் வதசி ஆவயாசலனக் குழு 

உபேலாக்கப்பட்டுள்ரது குமிப்பிடத்தக்கது. 

 

நியூட்ரிதைா ஆய்வகம் 

 திழ்நாட்டின் வதனி ாலட்டத்தில் உள்ர ஜபாட்டிபுத்தில் இந்திாலின் பதல் 

நிபெட்ரிவனா ஆய்லகத்லத (.ன்.ஏ) அலக்கும் திட்டத்திற்கு இந்தி அசு எப்புதல் 

அரித்துள்ரது. சுபேக்காக, லயல சுார் 2 கி.ீ ஜதாலயவுக்கு குலடந்து அங்கு 

இற்லகாக நிகழும் லரிண்டய நிபெட்ரிவனாக்கலரக் கண்காைிக்க 51000 டன் 

இபேம்பு கவயாரிீட்டர் (.சி..ல்) டிஜடக்டர் அலப்பலத வநாக்காகக் ஜகாண்டுள்ரது. 

 .ன்.ஏ திட்டம் சுற்றுச்சூறலுக்கு பாதிப்லப ற்படுத்தாது ற்றும் ந்த கதிர்லசீ்லசபம் 

ஜலரிிடாது ன்று ஜதரிலித்துள்ரனர். இது அண்ட கதிர்கலர அரலிடுகிமது. இதுலல 

இந்திாலில் ந்த நிபெட்ரிவனா ஆய்லகம் அலக்கப்படலில்லய,இந்திாலில் 

அலவுள்ர பதல் நிபெட்ரிவனா ஆய்லகம் இது ன்பது குமிப்பிடத்தக்கது. 
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வணிகம் & சபாருளாோர சசய்ேிகள்  

அசமரிக்க மற்றும் இந்ேியா இருேரப்பு வர்த்ேகம் 2025 க்குள் 238 பில்லியன் அசமரிக்க 

டாலர்கரள எட்டும் 

 அஜரிக்காலின் இந்திா பவயாபா ற்றும் கூட்டாரர் ன்மம் கூறும் ஜபாழுது இபே 

நாடுகளுக்கும் இலடியான இபேதப்பு லர்த்தகம் 2025 ஆம் ஆண்டில் 238 பில்யின் 

டாயர்கலர ட்டக்கூடும் ன்றும்  தற்வபாலத நியலம் படி  143 பில்யின் டாயர்கள்  

லல லைிக ஈடுபாட்டில் லர்த்தகம் நலடஜபற்றுக்ஜகாண்டுள்ரது ன்றும் 

ஜதரிலிக்கப்பட்டுள்ரது. வலும்  இண்டாலது லபேடாந்தி தலயல உச்சிாநாட்டின் 

வபாது ஜலரிிடப்பட்ட எபே அமிக்லகில், அஜரிக்காலல தராகக் ஜகாண்ட 

ப.ஸ்..ஸ்.பி.ஃப், கூறுலகில் கடந்த ழு ஆண்டுகராக எவ்ஜலாபே ஆண்டும் 

லர்த்தகம் 7.5 சதலதீம்  அதிகரித்து லந்த அவத நிலய இபேந்தால்  இந்த லரர்ச்சி 

ற்படும் ன்று கூமிபள்ரனர். 

மாநாடுகள் 

புதுடில்லியில் இந்ேியா-அசமரிக்கா வர்த்ேக தபச்சுவார்த்ரே 

 இந்திா ற்றும் அஜரிக்கா நாடுகளுக்கு இலடவான  இபேதப்பு ஜபாபேராதா 

பிச்சிலனகள் குமித்து லிலாதிக்க புதுதில்யிில் லர்த்தக வபச்சுலார்த்லத நடந்தது . ெி 

20 உச்சிாநாட்லட எட்டி ெப்பானில் அஜரிக்க அதிபர் ஜடானால்ட் டிம்புடன் பிதர் 

நவந்தி வாடி சந்தித்த பின்னர் லர்த்தக பிச்சிலனகள் குமித்த பதல் ாநாடு இது 

ன்பது குமிப்பிடத்தக்கது. 

இந்ேியா ஐதராப்பிய ஒன்றியம் இடம்சபயர்வு குறித்து உயர் மட்ட தபச்சுவார்த்ரேகரள 

நடத்துகின்றை 

 இந்திா வாப்பி என்மிம் இடம்ஜபர்வு குமித்து 5 லது  உர் ட்ட உலாடல் 

புதுதில்யிில் நலடஜபற்மது. இவ்வுலாடல்  ிகவும் நட்புடனும் ற்றும் 

ஆக்கபூர்லான னப்பான்லபடன் நலடஜபற்மது ன்று ஜலரிபமவு அலச்சகம் 
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ஜலரிிட்டுள்ர அமிக்லகில் ஜதரிலிக்கப்பட்டுள்ரது. இந்த வபச்சுலார்த்லத இந்திா-

வாப்பி என்மி நலடபாலதில் இடம்ஜபர்வு ஆகிலற்மின் பின்னைிில் 

பஸ்ப ஆர்லத்தின் பல்வலறு பிச்சலனகலர உள்ரடக்கிது. 

 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் & அரமச்சரரவ ஒப்புேல்  

பிரசார் பாரேி ஆராய்ச்சி ஒத்துரழப்புக்காக ஐ.ஐ.டி கான்பூருடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்ேில் 

ரகசயழுத்ேிட்டது  

 பிசார் பாதி ற்றும் கான்பூரின் இந்தி ஜதாறில்தட்ப நிறுலனம், புதுதில்யிில் 

புதிதாக லரர்ந்து லபேம் ஜதாறில்தட்பங்கள் ற்றும் எரிபப்பு ஜதாடர்பான பகுதிகரில் 

ஆாய்ச்சி எத்துலறப்புக்கான புரிந்துைர்வு எப்பந்தத்தில் லகஜழுத்திட்டன. ஜாலபல் 

எரிபப்பு , 5 ெி எபேங்கிலைப்பு, பிசர் பாதிின் ஜசற்லக தண்ைமிவு 

இன்குவபளன் லம் ற்றும்  பிசார் பாதிில் ..டி கான்பூர் ாைலர்களுக்கான 

ாைலர் இன்டர்ன்ளிப் ஆகிலல ஆாய்ச்சி எத்துலறப்பின் பக்கி துலமகள் ஆகும். 

ேிட்டங்கள் 

“பட்டு சமக்ரா” ேிட்டம் 

 த்தி துலம திட்டத்தின் கீழ் இந்தி அசு த்தி பட்டு லாரிம் பயம் நாட்டில் 

பட்டு லரர்ப்பு லரர்ச்சிக்கு பன்று ஆண்டுகளுக்கு (2017-2020) ஜாத்தம் பை.  2161.68 

வகாடி பைபாய் ஜசயலில்  “பட்டு சக்ா” திட்டத்லத ஜசல்படுத்திபள்ரது . இது 

உள்நாட்டு பட்டுகரின் தம் ற்றும் உற்பத்தித்திமலன வம்படுத்துலதில் கலனம் 

ஜசலுத்துகிமது, இதன் பயம் இமக்குதி ஜசய்ப்படும் பட்டு ீது நாட்டின் சார்பு 

குலமவுள்ரது. 
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ேரவரிரச மற்றும் குறியீடுகள்  

2019 உலகளாவிய பல பரிமாண வறுரமக் குறியீடு 

 .நா.லரர்ச்சி திட்டம்  (ப.ன்.டி.பி), ஆக்ஸ்வபார்டு லறுல ற்றும் னித வம்பாட்டு 

பற்சி (ஏ.பி.ச்.)லியிபேந்து 2019 க்கான உயகராலி பய பரிாை லறுலக் 

குமிடீு (ம்.பி.) ஜலரிிடப்பட்டது. 

 2006 ற்றும் 2016 க்கு இலடில் இந்திா 271 ில்யின் க்கலர லறுலியிபேந்து 

ஜலரிவற்மிது, இந்த காயகட்டத்தில் "ஜசாத்துக்கள், சலல் ரிஜபாபேள், சுகாதாம் 

ற்றும் ஊட்டச்சத்து" வபான்ம பகுதிகரில் லலுலான பன்வனற்மங்களுடன் பய 

பரிாை லறுலக் குமிடீ்டு திப்புகரியிபேந்து ிக வலகாக குலமக்கப்பட்டலத 

பதிவு ஜசய்தது ன்று .நாலின் அமிக்லகில் ஜதரிலிக்கப்பட்டுள்ரது. 

விரளயாட்டு சசய்ேிகள் 

காமன்சவல்த் பளுதூக்குேல் சாம்பியன்ஶிப் 

 67 கிவயா பிரிலில் தன்னுலட சிமப்பான திமலல ஜலரிப்படுத்தி 16 லதான 

ஜெர்ி தங்கப்பதக்கம் ஜலன்மார்.வதசி சாம்பினான அச்சிந்தா ளூயி கான்ஜலல்த் 

பளுதூக்குதல் சாம்பின்ளிப் ஆண்கள் 73 கிவயா லட பிரிலில் ஜாத்தம்  305 கிவயா 

லடல தூக்கி  தங்கம்  ஜலன்மார். ளூயி ெூனிர் பட்டத்தபம்  ஜலன்மார்,  ற்ம 

இந்தி யிஃப்டர்கள் ஜதாடர்ந்து நிகழ்ச்சில ஈர்க்கக்கூடி  லலகில்  நான்கு தங்கம், 

இண்டு ஜலள்ரி ற்றும் எபே ஜலண்கயப் பதக்கத்லத ஜலன்மனர் .   
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