
 

 

தேசி சசய்ேிகள்  

ளில்தபோத்சவ் -2019 

 புதுடில்னறில் உள்ப .ன்., றல்னற யரட்டில் ஷைிஷணஞர்ைஷப ஊக்குிப்தற்ைரை 

த்ற சமூை ீற ற்றும் அறைரபித்ல் அஷச்சர் ஸ்ரீ ரரர்ச்சண்ட் வைஹ்ஶனரட் 

“றல்ஶதரத்சவ் - 2019”  தரர்ஷிட்டரர். றல்ஶதரத்சவ் - 2019 ன்தது ரடு முழுதும் 

உள்ப சமூைத்றன் தனணீரண திரிவுைஷபச் ஶசர்ந் ஷைிஷணஞர்ைபின் மடரந்ற 

ைண்ைரட்சற ஆகும்.இந் ைண்ைரட்சற 01 ம்தர் 2019 ஆம் ஶற வரடங்ைறது ற்றும் 15 

ம்தர் 2019 ஷ வரடர்ந்து ஷடவதறும். 

ேிழ்நோடு 

ீனோட்சிம்ன் தகோிலுக்கு  லருகக ேரும்  ோத்ரீகர்களுக்கு பிசோேோக இயலச யட்டு 

லறங்கப்பட உள்ரது 

 றழ்ரட்டில் உள்ப உனைப் புைழ்வதற்ந துஷ ீணரட்சறம்ன் ஶைரினறல்  ம்தர் 8 

, 2019 முல் அன் புைழ்வதற்ந இணிப்பு னட்டு திசரத்ஷ இனசரை ங்ைத் 

வரடங்ைறமள்பரர்ைள். 

 ீணரட்சறஅம்ன்  ஶைரில் ன்தது இந்றரின் றழ்ரட்டில் உள்ப  ஶைரில் 

ைரண துஷில் உள்ப ஷஷை ஆற்நறன் வன் ைஷில் அஷந்துள்ப எம 

னரற்று இந்து ஶைரினரகும். துஷ ீணரட்சற ஶைரில் ன்ணர் குனஶசை 

தரண்டிரரல் ( 1190-1216) ைட்டப்தட்டது. 16 ஆம் நூற்நரண்டின் திற்தகுறிலும், 17 ஆம் 

நூற்நரண்டின் முற்தகுறிலும் ரக்ை ம்சத்றன் ன்ணரண ிஸ்ர ரக்ைரல் 

இந் ஶைரில் ஶலும் ிரிவுதடுத்ப்தட்டது. 
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சடல்யி  

“தேசி ேகயநகர் பிோந்ேிம் -2041” குமித்ே சேோடக்க கூட்டம்”  

 "Planning for the Greatest Capital Region of Tomorrow" ன்ந ைமப்வதரமஷபக் வைரண்ட  

“ன்.சற.ஆர் -2041” வரடக்ை கூட்டம் ம்தர் 11, 2019 அன்று ஶசற ஷனைரில் 

ஷடவதறும். உனைறன் றைப்வதரி வதமைப் தகுறின் இக்ைரண பர்ச்சற 

வரடர்தரண தல்ஶறு திச்சறஷணைளுக்கு ீர்வுக் ைர முக்ைற ைமிைபில் என்நரை 

ஶசற ஷனைத்றற்க்ைரண  திரந்ற றட்டம் -2041  இமக்கும். 

 2021 ஆண்டுக்ைரண முல் திரந்ற றட்டம் 2005 வசப்டம்தர் 17 ஆம் ஶற 

அநறிக்ைப்தட்டது, ற்ஶதரது அது ஷடமுஷநில் உள்பது. 2041 ஆண்டுக்ைரண அடுத் 

திரந்ற றட்டம் ரரிக்ைப்தடவுள்பது  . 

இோச்சய பிதேசம்  

ேிட்டங்ககர லிகலோக கண்கோணிக்க உர் ட்ட பணிக்குழு அகப்பு 

 இந்ற அசு ற்றும் இரச்சன திஶச ரறன அசறன் அஷணத்து றட்டங்ைஷபமம் 

ஆய்வு வசய் வரறல் ஶம்தரடு ற்றும் உள்ரட்டு ர்த்ைத்துக்ைரண  வசனரபரின்  

ஷனஷமடனும்   த்ற ஶபரண்ஷ ற்றும் உவு தப்தடுத்துல், ில்ஶ 

ற்றும் சுற்றுனர அஷச்சைங்ைபின் திறறறைளுடன் எம உர் ட்ட திக்குழு 

அஷக்ைப்தடவுள்பது. 

 உர் ட்ட திக்குழு மூன்று ரங்ைளுக்குள் அன் தரிந்துஷைஷப ங்கும். இஷ 

த்ற ர்த்ை ற்றும் ஷைத்வரறல் ற்றும் ில்ஶ அஷச்சர் திமஷ் ஶைரல் 

அநறித்ரர். 
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சசயி ற்றும் லகயப்பக்கம்  

இந்ேி ில்தல மூன்று ஆன்கயன் லிண்ணப்பங்ககர அமிமுகப்படுத்ேிது . 

 ில்ஶின் .டி வசல்தரட்ஷட லுப்தடுத் இந்ற ில்ஶ மூன்று வசனறைஷப 

அநறமுைப்தடுத்றது, இது இந்ற ில்ஶ ஶற்வைரண்டுள்ப றட்டங்ைஷப சரிரண 

முஷநில் ைண்ைரிக்ை உவும் ற்றும் டிஜறட்டல் இந்றரின் ஶரக்ைத்ஷ 

அறைரிக்கும். 

 சி.ஆர்.எஸ் அனுேி தயோண்க அகப்பு: சற.ஆர்.ஸ் அனுற ன்தது ில்ஶ 

வசரத்துக்ைபின் ைட்டுரணம், தரரிப்பு ற்றும் ஶம்தரடு ஆைறற்நறல் எம முக்ைற 

அம்சரகும். 

 ில்-சோகய கடக்கும் GAD ப்புேல் அகப்பு: சரஷன ஶல் தரனங்ைள் (ROB) / சரஷன 

ைலழ் தரனங்ைள் (RUB) ைட்டுரணம் வரடர்தரண வதரது எப்தந் ஷதடங்ைபின் (GAD ைள்) 

ரரிப்பு, வசனரக்ைம் ற்றும் எப்புஷன ிஷவுதடுத்துற்ைரை ஆன்ஷனன் றன்-

ஆளுஷ பத்றற்ைரை  இந் றட்டம் உமரக்ைப்தட்டது. 

 கட்டுோனத்ேிற்கோன டி.எம்.எஸ்: ைட்டுரண றறுணங்ைபரல் றர்ரிக்ைப்தடும் 

ில்ஶின் புற ைட்டுரண திைளுக்ைரை இந் தன்தரடு உமரக்ைப்தட்டுள்பது. 

 

லணிக சசய்ேிகள்  

எஸ்பிஐ கடன் லிகிேங்ககர 5 அடிப்பகட புள்ரிகரோல் குகமத்துள்ரது 

 ஸ்ஶடட் தரங்க் ஆப் இந்றர ணது ைடன் ிைறங்ைஷப அஷணத்து 

ரடிக்ஷைரபர்ைபிடமும் 5 அடிப்தஷட புள்பிைபரல் குஷநத்துள்பது.இது 15 முல் 75 

அடிப்தஷட புள்பிைளுக்கு இஷடில் ஷப்பு ிஷனஷ ைடுஷரை குஷநத்துள்பது.இது 

ம்தர் 10 முல் அலுக்கு மம். இந் றறரண்டில் ங்ைறின் ைடன் ிைறங்ைபில் 

இது வரடர்ந்து ரது குஷநப்பு ஆகும். 
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ோநோடுகள்  

த்ேி ற்றும் ோநிய புள்ரிலில அகப்புகரின் 27 லது ோநோடு (COCSSO) 

 புள்பிி ற்றும் றட்ட அனரக்ை அஷச்சைம் (MoSPI) 27 து த்ற ற்றும் 

ரறன புள்பிி அஷப்புைபின்  ரரட்ஷட (COCSSO)  11-12 ம்தர் 2019 இல் 

திஸ்ர தங்ைபர ைன்வன்ன் வசன்டர், டிஜற திபரக் ,வைரல்ைத்ரில் ற்தரடு 

வசய்ைறநது. 

 எம முக்ைற ஶசற ஆண்டு றைழ்ரண இந் ரரடு இந்ற புள்பிி அஷப்தின் 

வசல்றநஷண ஶம்தடுத்துற்ைரண ிரம் ற்றும் எமங்ைறஷப்புக்ைரண பத்ஷ 

த்ற ற்றும் ரறன புள்பிி றறுணங்ைைளுக்கு இஷடஶ  ங்குைறநது. இந் 

ஆண்டு ரரட்டின் ைமப்வதரமள் "Sustainable Development Goals (SDGs)”.  

எஸ்சிஒ நோடுகரின்  துகம ேகயலர்கரின் 10 லது கூட்டம் 

 புது றல்னறில் அசைரன சூழ்றஷனைஷபத் டுப்தது ற்றும் ீக்குது குநறத்து த்ற 

உள்துஷந அஷச்சர் ஸ்ரீ அறத் ர, ஸ்சறஏ உறுப்பு ரடுைபின் துஷநத்ஷனர்ைபின் 

10 து கூட்டத்றல் உஷரற்நறணரர். 

 இந்றரில் முன்முஷநரை ஸ்சறஏ ந்றரி கூட்டத்ஷ ற்தரடு வசய்றல் 

உள்துஷந அஷச்சர்  வதமறம் வரிித்ரர் .இந் சந்றப்பு அஷணத்து ஸ்சறஏ 

ரடுைஷபமம் என்நறஷத்து ஶதறஷத் டுக்கும் உள்ைட்டஷப்ஷத 

உமரக்குற்ைரண எம சறநந் மூஶனரதரத்ஷ றட்டறட்டு, சறநந் 

ஷடமுஷநைஷபப் தரிரநறக்வைரள்ன் மூனம் றர்ைரன ஶதறவுைஷப றநம்தட 

சரபிக்ை எமமக்வைரமரின் றநன்ைஷப அறைரிக்கும் ன்றும் ம்திக்ஷை 

வரிித்ரர். 
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“நுசென் சோபியிட்டி உச்சி ோநோடு” 

 இந்றரில் றஷனரண இக்ைறநன் றர்ைரனத்றற்ைரண ஶதரக்குைஷப அஷடரபம் 

ைரவும், தல்ஶறு தங்குரர்ைள் சந்றக்கும் சரல்ைஷப றர்வைரள்பவும் .சற..டி 

2019 ம்தர் 27 முல் 29 ஷ யரிரணரின் .ம்.டி ரஶணசர், .சற..டி ஷம்- II 

இல் “நுவஜன் வரதினறட்டி உச்சற ரரட்ஷட” ற்தரடு வசய்ைறநது. 

 வரறல் ஆரய்ச்சறரபர்ைள் ற்றும் ைல்ி ல்லுர்ைள் புற றட்டங்ைள், 

வரறல்நுட்தம் ற்றும் ைண்டுதிடிப்புைஷப  தைறர்ந்து வைரள்பவும், ிரறத்து 

ைரட்சறப்தடுத்வும் ற்றும் இந்றரிலும் வபிரட்டிலும் வதரநறில் வரறல் 

றர்வைரள்ளும் சரல்ைளுக்ைரண ீர்வுைள் ஆைறஷஷைஷப என்நறஷப்தஷ 

உச்சறரரடு ஶரக்ைரைக் வைரண்டுள்பது. 

நினங்கள் 

சோரீளிஸ் பிேர் பிலிந்த் ெுக்னோத் தேர்ேயில் சலற்மி சபற்மோர் 

 வரரீறமறல், திர் திிந்த் ஜளக்ணரத் ஶர்னறல் வற்நற வதற்றுள்பரர் . 

இந்றப்வதமைங்ைடல் ஶசரண வரரீறமறல்,  திிந்த் ஜளக்ணரத்றன் ைட்சற 

ன்னுஷட ஶதரட்டிரபர்ைஷப ிட முன்ணிஷன ைறத்ரை அநறிக்ைப்தட்டது 

.ஜளக்ரத்றன் ஆளும் ஶதரரபி ஶசரசனறச இக்ைம் (ம்.ஸ்.ம்) தரரளுன்ந 

இடங்ைபில் தரறக்கும் ஶற்தட்ட இடங்ைஷப வன்நது, ற்ஶதரஷ திர் 

திநீ்த்குரர் ஜளக்ணரத் ந்ரண்டு ைரன திஷப் வதற்நரர். 
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போதுகோப்பு சசய்ேிகள்  

தம்படுத்ேப்பட்ட 3 டி ஏர் கோம்போட் சோகபல் தகம் 

 ிரணப் திரபர்ைபின் துஷத் ஷனரண ர் ரர்ல் ச்.ஸ். அஶரர 

ஶம்தடுத்ப்தட்ட 3 டி ர் ைரம்தரட் வரஷதல் ஶைறன் ல்டிதிஶபர் தறப்தரண  “Indian 

Air Force: A Cut Above”    

 ிரணப்தஷட தரல் தரற தள்பிில் அநறமுைப்தடுத்றணரர். இந் ிஷபரட்ஷட 

ஆம்தத்றல் இந்ற ிரணப்தஷட ரட்டின் இஷபஞர்ைளுடன் இஷவும் ஶலும் 

அர்ைஷப  இந்ற ிரணப்தஷடில் ஶச ஊக்குிக்கும் ஷைில் வரடங்ைறது . 

 வரஷதல் ிஷபரட்டின் முல் தறப்பு 31 ஶ 19 அன்று வரடங்ைப்தட்டது. வரஷதல் 

தன்தரட்டில் “டீம் ஶதட்டில்” ற்றும் “வடத் ஶட்ச்” ண இண்டு முஷநைள் உள்பண. 

முந்ஷ தறப்தில் ைறஷடக்ைர றக் 21, ஶஜரஸ் ற்றும் றக் 29 உள்பிட்ட ..ஃப் 

இன் ைண்டுதிடிப்புைள் ற்ஶதரது வபிிட்டுள்ப தன்தரட்டில் உள்பது . 

லிகரோட்டு சசய்ேிகள் 

2023 ஆண்கள் ஹோக்கி உயகக் தகோப்கபக இந்ேிோ நடத்ே உள்ரது 

 இந்றர 2023 ஆண்ைள் யரக்ைற உனைக் ஶைரப்ஷதஷ ஜணரி 13 முல் 29 ஷ 

டத்துைறநது. ஜழஷன 1 முல் 22 ஷ ஷடவதநவுள்ப 2022 ைபிர் உனைக் 

ஶைரப்ஷதின் இஷ-ஶதரட்டி ஆரபர்ைபரை ஸ்வதினும் வர்னரந்தும் ஶர்வு 

வசய்ப்தட்டுள்ப றஷனில், ஆண்ைள் ஶதரட்டிைஷப இந்றர டத்தும் ன்று சர்ஶச 

யரக்ைற கூட்டஷப்பு (ஃப்ச்) வரிித்துள்பது. 
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