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முக்கியமான நாட்கள்

ஜனவரி 1 – பாதுகாப் பு ஆராய் ச்சி மற் றும் வளர்சசி
் அமமப் பு [DRDO] தினம்
ஜனவரி 1, பாதுகாப்பு ஆராய் ச்சி மற் றும் வளர்ச்சி அமமப்பு, டி.ஆர்.டீ.ஓ தினமாகக்
ககாண்டாடப்படுகிறது. டி.ஆர்.டீ.ஓ 1958 ல் பாதுகாப்பு துமறயில் ஆராய் ச்சி
வவமலகமள அதிகரிக்க 10 ஆய் வகங் களுடன் நிறுவப்பட்டது.

உலக சசய் திகள்

ககாகரகான் பீமா ஆண்டு விழா
1818ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் நாளில் புவன அருவக வகாவரகானில் ஆங் கிவலயப்
பமடக்கும் மராத்திய வபஷ்வா பமடக்கும் இமடயில் வபார் நமடகபற் றது.பீமா
வகாவரகான் வபார் 201ஆம் ஆண்டு நிமறவமடந்தது.ஆங் கிவலயப் பமடயில்
இமணந்து வபாரிட்ட மகர் இன மக்கள் வபஷ்வாக்களால் தீண்டத் தகாதவர்களாகக்
கருதப்பட்டனர்.
வபாரின் முடிவில் ஆங் கிவலயப்பமட கவற் றிகபற் றது. இதன் அமடயாளமாக
கபர்வன என்னுமிடத்தில் கவற் றித் தூண் அமமத்துள் ளனர். மராத்திய

வபஷ்வாக்களின் ஒடுக்குமுமறக்கு எதிராகத் தாழ் த்தப்பட்டவர்களின் கவற் றியாக
இமதக் கருதும் மகர் இனத்தவர் ஆண்டுவதாறும் ஜனவரி முதல் நாளில் இமதக்
ககாண்டாடி வருகின்றனர்.

அசமரிக்கா, இஸ்கரல் யுசனஸ்ககாமவ விட்டு சவளிகயற் றம்
ஐக்கிய நாடுகள் மற் றும் இஸ்வரல் அதிகாரப்பூர்வமாக ஐக்கிய நாடுகளின் கல் வி,
அறிவியல் மற் றும் கலாச்சார அமமப் மப (யுகனஸ்வகா) விட்டு 2018 ஆம் ஆண்டின்
இறுதியில் கவளிவயறியது.

நியமனங் கள்

கதலுங் கானா உயர்நீதிமன்ற தமலமம நீ திபதியாக நீ திபதி டி பி என்.
ராதாகிருஷ்ணன் நியமிக்கப்பட்டார்.
வபார்ட் கபண்ட் கவுண்டி நீ திபதியாக இந்திய அகமரிக்கர் வக.பி.
ஜார்ஜ் நியமிக்கப்பட்டார்.
பிவரசில் ஜனாதிபதியாக கஜய் ர் வபால் கசானாவரா நியமிக்கப்பட்டார்
தமலமமத் தகவல் ஆமணயராக சுதிர் பார்கவா நியமிக்கப்பட்டார்.

திட்டங் கள்
சம் வத் [Samwad]
இந்திய விண்கவளி ஆராய் ச்சிக் கழகம் (இஸ்வரா), அதன் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக
மாணவர்களிமடவய சம் வத்-ஐ [Samwad] அறிமுகப்படுத்தியது.

இந்திய விண்கவளி நிறுவனம் சம் வத் திட்டத்தின் கீழ் விண்கவளி விஞ் ஞான
நடவடிக்மககளில் நாடு முழுவதும் இமளஞர்கமள ஈடுபடுத்துகிறது.

புரிந் துணர்வு ஒப் பந் தம் (MoU)

ஆதார், பிற சட்டங் கள் (சட்டதிருத்த மகசாதா) 2018
2018 ஆம் ஆண்டிற் கான ஆதார் மற் றும் பிற சட்டங் கள் (சட்டதிருத்த மவசாதா) வலாக்
சபாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

Date : 2019 Jan 03

திட்டங் கள்
ரயில் 18
இந்தியாவின் வவகமான ரயில் 18 கடல் லி-வாரணாசி இமடவய விமரவில் தனது
வசமவமய கதாடங் க உள் ளது. இது ஒரு மணி வநரத்திற் கு 160 கிவலாமீட்டர்
வவகத்தில் இயங் குவதால் 11 மணி வநரம் 30 நிமிடங் கள் ஆகும் பயணம் 8 மணி
வநரத்தில் முடிந்து இரண்டு மணி வநரம் பயண வநரத்மத வசமிக்கிறது.

புரிந் துணர்வு ஒப் பந் தம் (MoU)
கதசிய சுகாதார அமமப் பின் மறுசீரமமப் பிற் கு அமமச்சரமவ ஒப் புதல்
மத்திய சுகாதார அமமச்சகம் , பிரதான் மந்திரி – ஜன் ஆவராக்ய வயாஜனாமவ
வமம் படுத்துவதற் காக வதசிய சுகாதார அமமப்மப வதசிய சுகாதார ஆமணயமாக
மறுசீரமமக்க மத்திய அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள் ளது.

பகராடா வங் கியுடன் விஜயா வங் கி, கதனா வங் கி இமணப் பு
விஜயா வங் கி, வதனா வங் கிமய பவராடா வங் கியுடன் இமணப்பதற் கு மத்திய
அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள் ளது. இந்தத்திட்டம் 2019ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 முதல்
நமடமுமறக்கு வரும்
அசாம் உடன்படிக்மகயின் பிரிவு 6-ஐ அமுல் படுத்தல்
அசாம் உடன்படிக்மகயின் 6 வது பிரிமவ அமல் படுத்துவதற் கான உயர் மட்ட குழு
ஒன்மற அமமக்க மத்திய அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள் ளது. வமலும் , வபாவடா
சமுதாயத்துடன் கதாடர்புமடய மற் ற பிரச்சிமனகள் மற் றும் 2003 ஆம் ஆண்டின்
தீர்வுத் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட நடவடிக்மககள் ஆகியவற் றிற் கும் ஒப்புதல்
அளித்துள் ளது.
சதாழிற் சங் க சட்டம் 1926 சட்டதிருத்தம்
கதாழிற் சங் கங் கமள அங் கீகரிப்பது கதாடர்பாக கதாழிற் சங் க சட்டம் 1926,
சட்டதிருத்தத்திற் கு மத்திய அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்தது. இந்த ஒப்புதல் மத்திய
மற் றும் மாநில அளவிலான கதாழிற் சங் கங் களின் அங் கீகாரத்மத எளிதாக்கும் .

விமளயாட்டு சசய் திகள்
மூன்றாவது சபண்கள் கதசிய குத்துச்சண்மட சாம் பியன்ஷிப்
கர்நாடகாவின் விஜயநகரில் நமடகபறும் மூன்றாவது கபண்கள் வதசிய
குத்துச்சண்மட சாம் பியன்ஷிப் வபாட்டியில் , உலக சாம் பியன் பட்டம் கவன்ற
வசானியா வலதர் மற் றும் சிம் ரஞ் சித் கவுர் ஆகிவயார் காலிறுதிக்கு தகுதி கபற் றனர்.
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முக்கியமான நாட்கள்

ஜனவரி 4 – உலக பிசரயிலி தினம்
ப்கரயிலி கண்டுபிடிப்பாளர் லூயிஸ் பிகரயிலியின் பிறந்த நாளன்று உலக பிகரயில்
தினம் ஆண்டுவதாறும் ஜனவரி 4 அன்று ககாண்டாடப்படுகிறது. இந்த தினம்
பார்மவயற் வறார் மற் றும் பார்மவ குமறபாடுமடய மக்கள் வாசிப்பதற் கும்
எழுதுவதற் கும் உதவிய லூயி பிகரய் லியின் பங் களிப்புகமள
அங் கீகரிப்பதற் கானதாகும் .

அறிவியல் சசய் திகள்

மவுண்ட் வின்சன் ஏறிய உலகின் முதல் சபண் மாற் றுத்திறனாளி
அன்டார்க்டிக்காவின் உயர்ந்த மமலயான வின்சன்மன ஏறிய அருனிமா
சின்ஹாமவ பிரதமர் நவரந்திர வமாடி பாராட்டினார். வின்சன் மமலமய ஏறிய
உலகின் முதல் கபண் மாற் றுத்திறனாளி எனும் சாதமன பமடத்தார்.

புரிந் துணர்வு ஒப் பந் தம் (MoU)

பாராளுமன்றத்தில் RTE சட்டதிருத்தம்
ராஜ் யசபா ஒப்புதல் அளித்ததன் காரணமாக குழந்மதகளுக்கான இலவச மற் றும்
கட்டாய கல் வி (சட்டதிருத்த) உரிமம மவசாதா, 2018-ஐ பாராளுமன்றம்
நிமறவவற் றியது.

பள் ளிகளில் ‘வகுப்பு நிறுத்த ககாள் மகமய’ அகற் றுவதற் காக 2009 ஆம்
ஆண்டுக்கான கல் வி உரிமமச் சட்டத்மத வமலும் திருத்திக்ககாள் ள மவசாதா
நிமறவவற் றப்பட்டது.

பாராளுமன்றம் NCTE சட்டதிருத்தம்
ராஜ் யசபா ஒப்புதல் அளித்ததன் காரணமாக ஆசிரியர் கல் விக்கான வதசிய
கவுன்சில் (திருத்தம் ) பில் , 2018, பாராளுமன்றம் நிமறவவற் றியது.மக்களமவ
ஏற் கனவவ அமத நிமறவவற் றியது.
கவுன்சில் ஒப்புதல் இல் லாமல் ஆசிரியர் கல் வி படிப்புகள் நடத்திய மத்திய மற் றும்
மாநில அரசு நிறுவனங் களுக்கு அங் கீகாரத்மத வழங் க இந்த மவசாதா
வழிவகுக்கும் .

விமளயாட்டு சசய் திகள்

கதசிய குத்துச்சண்மட சாம் பியன்ஷிப்
மகளிர் வதசிய குத்துச்சண்மட சாம் பியன்ஷிப்பில் , லவ் லினா வபார்ககாமஹன்
கால் இறுதிக்குள் நுமழந்தார்.

புது தில் லி உலக புத்தக கண்காட்சி
பிரகதி மமதானத்தில் 27 வது புது தில் லி உலக புத்தக கண்காட்சி கதாடங் குகிறது.
மனித வள வமம் பாட்டு அமமச்சர் பிரகாஷ் ஜவவத்கர் ஆண்டு விழாமவ
கதாடங் கிமவத்தார். கவளியீடுகள் பிரிவால் கவளியிடப்பட்ட ஏழு புத்தகங் கள் புது
தில் லி உலக புத்தக கண்காட்சியில் கவளியிடப்பட்டது.

தீம் : ‘Readers with Special Needs’

உலக சசய் திகள்

ஏ -100 ராக்சகட்
பாகிஸ்தான் இராணுவம் , உள் நாட்டில் தயாரித்த ஏ -100 ராக்ககட்மட இராணுவத்தில்
இமணத்தது. இது 100 கிமீ தூரத்திற் கு துல் லியமாக தாக்கும் , பல கவளியீடு ராக்ககட்
அமமப்பு (MLRS) வமகமய சார்ந்தது.

அறிவியல் சசய் திகள்

நிலவின் மறுபக்கத்தில் தடம் பதித்த சீனாவின் யூடூ[‘Yutu-2’] கராவர்
சீனாவின் வராவபாடிக் வசன்ஜ் 4 வலன்டர் வராவர் டுவயா கடந்த ஜனவரி 2 அன்று,
கபரிதும் ஆராயப்படாத நிலவின் மறுபக்கத்தில் முதல் முமறயாக
தடம் பதித்துள் ளது.சீனா “யூடூ 2” என இந்த வராவரின் கபயமரயும் கவளியிட்டுள் ளது .
இந்த வசன்ஜ் 4 டிவயா திட்டமானது, வம 2018ல் நிமலயான ஈர்ப்புவிமசயுள் ள
புள் ளியில் கசலுத்தப்பட்ட சீன கசயற் மகவகாளான “Queqiao”ஐ சார்ந்துள் ளது.
இந்த வலண்டர் மற் றும் யூடூ2 வராவர் பூமிமய வநாக்கி இல் லாமல் தூரத்தில்
இருப்பதால் வநரடியாக தகவல் கமள இங் கு அனுப்பமுடியாது.

விருதுகள்
எஸ். விஜய் குமார் என்பவர் ராம் நாத் வகாயங் கா சிறப்பு புலனாய் வு அறிக்மகக்கான
பத்திரிமக விருமத (அச்சிடல் பிரிவு) கபற் றார்.

விமளயாட்டு சசய் திகள்

80வது கதசிய கடபிள் சடன்னிஸ் சாம் பியன்ஷிப்
80வது வதசிய வடபிள் கடன்னிஸ் சாம் பியன்ஷிப் கட்டாக்கில் உள் ள ஜவஹர்லால்
வநரு உள் ளரங் கத்தில் துவங் கியது. ஒடிசா மாநில வடபிள் கடன்னிஸ்
அவசாசிவயஷன் (OSTTA) 18 ஆண்டு கால இமடகவளிக்குப்பிறகு இந்த வபாட்டிமய
நடத்துகிறது.
AFC ஆசியா ககாப் மப கால் பந் து
அபுதாபியில் நமடகபறும் AFC ஆசிய வகாப்மப கால் பந்து கதாடக்க ஆட்டத்தில்
இந்தியா தாய் லாந்மத எதிர்ககாள் கிறது.

Date : 2019 Jan 6 & 7

மாநில சசய் திகள்
வங் ககதச பிரதமர்


பங் களாவதஷ் அவாமி லீக் கட்சித் தமலவரான 71 வயதுமடய வஷக் ஹசினா
கதாடர்ந்து மூன்றாவது முமறயாக வங் கவதசத்தின் பிரதமராக பதவிவயற் றார்.
இது ஹசினாவின் நான்காவது முமற பதவிவயற் பு ஆகும் .



இவமர வங் கவதச அதிபர் அப்துல் ஹமித் பதவிவயற் பு பிரமாணம் கசய் தார்.

மாநாடுகள்
சபண்கள் அறிவியல் காங் கிரஸ்
ஜலந்தரில் உள் ள லவ் லி கதாழில் முமற பல் கமலக்கழகத்தில் கபண்கள் அறிவியல்
காங் கிரமஸ மத்திய ஜவுளித்துமற அமமச்சர் ஸ்மிருதி இரானி திறந்து மவத்தார்.
கபண்கள் அறிவியல் காங் கிரஸ் 106 வது இந்திய அறிவியல் காங் கிரஸின் ஒரு
பகுதியாகும் . 2012ல் கதாடங் கிய கபண்கள் அறிவியல் காங் கிரஸின் எட்டாவது
அத்தியாயம் இதுவாகும் .
கபண்கள் அறிவியல் காங் கிரஸின் வநாக்கம் கபண் அறிவியல் விஞ் ஞானிகளின்
பணிமய கவளிப்படுத்துவது ஆகும் .

விமளயாட்டு சசய் திகள்
AFC ஆசிய ககாப் மப
அபுதாபியில் நமடகபறும் AFC ஆசிய வகாப்மப வபாட்டியில் இந்தியா தாய் லாந்மத
4-1 என்ற கணக்கில் வதாற் கடித்தது.

இந் தியா Vs ஆஸ்திகரலியா சடஸ்ட் சதாடர்
இந்தியா 2-1 என்ற வகால் கணக்கில் ஆஸ்திவரலியாமவ முதல் முமறயாக
ஆஸ்திவரலிய மண்ணில் வீழ் த்தி கதாடமர கவன்றது. ஆஸ்திவரலியாவில் ஒரு
கடஸ்ட் கதாடமர கவன்ற முதல் இந்தியா மட்டும் ஆசியக் வகப்டன் எனும் சாதமன
பமடத்தார் விராட் வகாஹ்லி.

சீனியர் கதசிய ஜூகடா சாம் பியன்ஷிப்
இமாச்சலப் பிரவதசம் 5 வது இந்திய ரிசர்வ் பட்டாலியன் பிரிமவச் சார்ந்த மகளிர்
தமலமமக்காவலர் ராணி விசாகாப்பட்டினத்தில் நமடகபற் ற சீனியர் வதசிய
மகளிர் ஜூவடா சாம் பியன்ஷிப்பில் தங் கப் பதக்கம் கவன்றார்.

சபண்கள் கதசிய குத்துச்சண்மட சாம் பியன்ஷிப்
தமிழ் நாட்டின் எஸ். கமலவணி மற் றும் கதலுங் கானாவின் நிக்கத் சரீன் ஆகிவயார்
கபண்கள் வதசிய குத்துச்சண்மட சாம் பியன்ஷிப் இறுதிப் வபாட்டிக்குள்
நுமழந்தனர்.

ஏடிபி டூர் சடன்னிஸ்
புவனயில் நமடகபற் ற டாடா ஓபன் மகாராஷ்டிராவில் இந்திய வஜாடி வராஹன்
வபாபண்ணா மற் றும் டிவிஜ் ஷரன் ஆகிவயார் தமது முதல் ஏடிபி டூர் கடன்னிஸ்
பட்டத்மத கவன்றனர்.

Date : 2019 Jan 8

உலக சசய் திகள்

உலக வங் கி தமலவர் ஜிம் கயாங் கிம்
உலக வங் கியின் தமலவர் ஜிம் வயாங் கிம் , தனது பதவிக்காலம் முடிய இன்னும்
மூன்று ஆண்டுகள் உள் ள நிமலயில் அதற் கு முன்னவர பதவி விலகுவதாக திடீகரன
அறிவித்துள் ளார். ஜனவரி 31 வமர அன்று அவர் தனது பதவியிலிருந்து விலகுகிறார்.

வணிகம் சசய் திகள்

ஆர்பிஐ டிஜிட்டல் கபமண்ட்கமள அதிகரிக்க குழு
இந்திய ரிசர்வ் வங் கி (ஆர்.பி.ஐ) டிஜிட்டல் முமறயில் பணம் கசலுத்துவமத
ஊக்குவிப்பதற் கும் நிதி வசர்த்தமல வமம் படுத்துவதற் கும் உயர் மட்ட குழு ஒன்மற
அமமத்துள் ளது.

மாநாடுகள்

மரசினா உமரயாடல் 4 வது பதிப் பு
மரசினா உமரயாடலின் நான்காவது பதிப்பு புது கடல் லியில் கதாடங் கும் . மரசினா
உமரயாடலின் 4-வது பதிப்பு புது தில் லியில் அப்சர்வர் ரிசர்ச் பவுண்வடசன் என்ற
அமமப்பின் கூட்டணிவயாடு மத்திய கவளியுறவுத் துமற அமமச்சகத்தால்
நடத்தப்படுகிறது .
இக்கூட்டத்தின் கருத்துரு “உலக மறுசீரமமப்பு : புதிய வடிவியல் களில் ; நிமலயற் ற
கூட்டணிகள் ; நிச்சயமற் ற விமளவுகள் ” என்பதாகும் .
2015-ம் ஆண்டில் முதல் முமறயாக நடத்தப்பட்ட இந்த மரசினா உமரயாடல் என்பது
இந்தியாவின் ஒரு தமலமமத்துவமான வருடாந்திர புவியரசியல் மற் றும்
புவியுக்திசார் மாநாடாகும் .
இந் த ஆண்டு உமரயாடலின் தீம் : “A World Reorder: New Geometries; Fluid Partnerships;
Uncertain Outcomes”.

நியமனங் கள்
இந்தியாவில் பிறந்த கீதா வகாபிநாத்(47) அமனத்துலக நாணய நிதியத்தின் (IMF)
தமலமமப் கபாருளாதார நிபுணராக நியமிக்கப்பட்டுள் ளார். இவ் வாறு
நியமிக்கப்படும் முதல் கபண்மணியும் இரண்டாவது இந்தியரும் ஆவார்.
ரகுராம் ராஜன் முதல் இந்தியர். இப்கபாறுப்புக்கு வந்துள் ள 11-வது தமலமம
கபாருளாதார ஆவலாசகராவார்.
வலடி ஶ்ரீராம் கல் லூரி, தில் லியில் கபாருளாதாரப் பட்டம் கபற் றவர். தில் லி
கபாருளாதாரக் கல் லூரியிலும் (1992- 94 )வாஷிங் க்டன் பல் கமலக்கழகத்திலும் (19941996) கபாருளாதாரத்தில் முதுகமலப் பட்டமும் பிரின்ஸ்டன் பல் கமலக்கழகத்தில்
(1996 -2001) பிஎச்டி பட்டமும் கபற் றார்.
பின் சிகாவகா மற் றும் ஹார்வர்ட் பல் கமலக்கழகங் களில் வபராசிரியராகப்
பணியாற் றினார். 2004-ல் 45 வயதிற் கு உட்பட்ட உலகத்தின் தமல சிறந்த
கபாருளாதார நிபுணர்களில் ஒருவராகத் வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார். 2005ல் வகரள
முதல் வருக்கு கபாருளாதார ஆவலாசகராக நியமிக்கப்பட்டார்.

புரிந் துணர்வு ஒப் பந் தம் (MoU)

டி.என்.ஏ சதாழில் நுட்ப ஒழுங் குமுமற சட்ட மகசாதா
குற் றம் கசய் தவர், பாதிக்கப்பட்டவர், காணாமல் வபாவனார் உள் ளிட்வடாமர
அமடயாளம் காண, டி.என்.ஏ., எனப்படும் , மரபணு வசாதமன நடத்த அனுமதிக்கும்
சட்ட திருத்த மவசாதா, வலாக்சபாவில் நிமறவவறியது.
இந்த மவசாதா, டி.என்.ஏ., வங் கிகள் உருவாக்கவும் , டி.என்.ஏ., வசாதமனகள் கசய் யும்
பரிவசாதமன கூடங் களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கவும் வமக
கசய் கிறது.குற் றவாளிகள் , காணாமல் வபாவனாரின் உறவினர்கள் தவிர,
மற் றவர்களின், டி.என்.ஏ., மாதிரிகள் , சம் பந்தப்பட்வடாரின் அனுமதி கபறப்பட்டு,
டி.என்.ஏ., வங் கிகளில் வசமிக்கப்படும் .

சபாதுப் பிரிவில் உள் ள EWS க்கு 10% ஒதுக்கீடு
கபாதுப் பிரிவில் கபாருளாதார ரீதியில் பின்தங் கிய பிரிவுகளுக்கு (EWS) பத்து
சதவிகித இட ஒதுக்கீட்மட வழங் கும் ஒரு அரசியலமமப் பு சட்டதிருத்த மவசாதா
மக்களமவயில் தாக்கல் கசய் யப்பட்டுள் ளது.
124வது அரசியலமமப்பு சட்ட திருத்த மவசாதா, உயர்கல் வி நிறுவனங் களில்
வநரடியாக ஆட்வசர்ப்பு மற் றும் வநரடி வவமலவாய் ப்புகளில் உயர் சாதியில் உள் ள
EWS மக்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு அளிக்கிறது.

விமளயாட்டு சசய் திகள்

பி.சி.சி.ஐ. பரிசு அறிவிப் பு
இந்திய கிரிக்ககட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பி.சி.சி.ஐ) ஆஸ்திவரலிய மண்ணில் முதல்
கடஸ்ட் கிரிக்ககட் கதாடமர கவன்ற இந்தியாவின் அமனத்து உறுப்பினர்களுக்கும்
ஒரு வபாட்டிக்கு தலா ரூ. 15 லட்சம் வீதம் கராக்கப் பரிசுகமள அறிவித்தது.

கககலா இந் தியா இமளஞர் விமளயாட்டின் 2 வது பதிப் பு
மகாராஷ்டிரா, புவனயில் வகவலா இந்திய இமளஞர் விமளயாட்டுப் வபாட்டிகளின்
இரண்டாவது பதிப்பு கதாடங் க உள் ளது.

Date : 2019 Jan 9

உலக சசய் திகள்

கபாலாவரம் திட்டம் கின்னஸ் சாதமன
ஆந்திர மாநிலம் , வகாதாவரி ஆற் றில் , மத்திய, மாநில அரசுகளின் ஒத்துமழப்புடன்,
வபாலாவரம் திட்டத்தின் கீழ் , அமண கட்டப்பட்டது.
ஆந்திராவின் வாழ் வாதாரமாக விளங் கிய வபாலாவரம் திட்டம் 24 மணி வநரத்திற் குள்
32,315.5 கன மீட்டர் கான்கிரீட் வவமலகமள நிமறவு கசய் து கின்னஸ் உலக சாதமன
புத்தகத்தில் கவற் றிகரமாக நுமழந்தது.
வபாலாவரம் திட்டம் மிகப்கபரிய மற் றும் கதாடர்ச்சியான கான்கிரீட்
ஊற் றுவதற் கான முந்மதய சாதமனமய முறியடித்தது.
அமணயில் , 10 ஆயிரத்து, 872 சதுர அடி பரப்பளவில் , 24 மணி வநரத்தில் , கான்கிரீட்
பணிகள் , சமீபத்தில் முடிக்கப்பட்டன. இது, கின்னஸ் சாதமன புத்தகத்தில் இடம்
கபற் றுள் ளது.

அறிவியல் சசய் திகள்

நாசாவின் ஆய் வு ஒரு புதிய கிரகம்
நாசாவின் சமீபத்திய கிரக-வவட்மட நடத்தும் ஆய் வில் நமது சூரிய மண்டலத்திற் கு
கவளியில் 53 ஒளி ஆண்டுகள் கதாமலவில் உள் ள ஒரு குள் ள நட்சத்திரத்மத சுற் றி
வரும் ஒரு புதிய உலகத்மதக் கண்டுபிடித்துள் ளது.

கடந்த வருடம் ஏப்ரல் மாதத்தில் விண்ணில் ஏவப்பட்டதிலிருந்து இது கண்டறிந்துள் ள
மூன்றாவது புதிய கிரகம் என கடஸ் கசயற் மகக்வகாள் [Transiting Exoplanet Survey Satellite
(TESS)] மூலமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள் ளது.

ரீகாம் பிணன்ட் ELISA கருவி
மத்திய வவளாண் மற் றும் விவசாயிகள் நலத்துமற அமமச்சர் ராதா வமாகன் சிங்
மறுநிகழ் வு என்மசம் கதாடர்புமடய வநாகயதிர்ப்பு வசாதமனகள் (ELISA)
கருவிகமள கவளியிட்டார்: ஒன்று சுரப்பி சம் பந்தப்பட்ட வநாய் க்கு மற் றும்
கால் நமடமய பாதிக்கும் இரத்தவசாமகக்கு இது பயன்படும் .

விண்சவளி சூழ் நிமலயில் மைட்கரட் வாயு
மீத்வதன் மற் றும் கார்பன் மட ஆக்மசடு (CO2) ஆகியமவ கவப்பநிமல மற் றும்
வளிமண்டலத்தில் காணப்படும் வளிமண்டலங் களில் மஹட்வரட் வாயுவாக இருக்க
முடியும் என ஆய் வு மூலம் இந்திய இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் கடக்னாலஜி (ஐ.ஐ.டி) கமட்ராஸ்
ஆராய் ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள் ளனர்.

தரவரிமச

உலக சபாருளாதார மன்ற அறிக்மக
2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் அகமரிக்கா மற் றும் சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா
மூன்றாவது கபரிய நுகர்வவார் சந்மதயாக மாறும் என உலக கபாருளாதார
மன்றத்தின் ஒரு அறிக்மக கதரிவித்துள் ளது.
நடுத்தர வர்க்கத்தின் வளர்ச்சி கிட்டத்தட்ட 25 மில் லியன் குடும் பங் கமள
வறுமமயில் இருந்து விடுவிக்கும் எனத்தகவல் ”எதிர்கால நுகர்வு – வவகமாக
வளர்ந்த நுகர்வவார் சந்மத” என்ற தமலப்பில் அறிக்மக கவளியிட்டது.

திட்டங் கள்

இ–சமாமபலிட்டி திட்டம்





நிதி மற் றும் கபருநிறுவன விவகாரங் களுக்கான அமமச்சர் அருண் வஜட்லி புது
தில் லி நிதி அமமச்சகத்தின் கபாருளாதார அலுவல் கள் துமறயில் (டி.இ.ஏ) 15
மின்சார வாகனங் கமள அறிமுகப்படுத்தினார்.
நிதி அமமச்சகம் இ-கமாமபலிட்டி திட்டமத ஏற் றுக்ககாள் கிறது.
ஒவ் கவாரு வருடமும் 36,000 லிட்டர் எரிகபாருமள வசமிக்கும் என இந்தத்துமற
எதிர்பார்க்கிறது, ஆண்டுவதாறும் 440 டன் CO2 ஐ குமறக்க வழிவகுக்கிறது.

புரிந் துணர்வு ஒப் பந் தம் (MoU)

124-வது சட்ட திருத்த மகசாதா 2019
கபாதுப் பிரிவில் ஏமழகளுக்கு 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு[வவமலவாய் ப்பு மற் றும் உயர்
கல் வி நிறுவனங் களில் ] வழங் க வமக கசய் யும் இந்திய அரசியலமமப்பின் 124-வது
சட்ட திருத்த மவசாதா 2019ன் விவாதம் மாநிலங் களமவயில் நமடகபற் று வருகிறது

இந் தியா – கநார்கவ இமடயில் ஒப் பந் தம்
இந்தியாவும் வநார்வவயும் கடல் கபாருளாதாரத்தில் மிக கநருக்கமாக ஒத்துமழத்து,
நிமலயான வளர்ச்சி இலக்குகமள அமடவதற் கு ஒப்புக் ககாண்டுள் ளன. இரு
நாடுகளும் இந்தியா-வநார்வவ கபருங் கடல் வபச்சுவார்த்மத நடத்தும் ஒப்பந்தத்தில்
மககயழுத்திட்டன.

இமணய கபார்ட்டல்

சவப் –ஒன்டர் வுமன் பிரச்சாரம்
மத்திய கபண்கள் மற் றும் குழந்மதகள் வமம் பாடு அமமச்சகம் ‘#www : WebWonderWomen’. என்ற இமணயவழி பிரச்சாரத்மத துவக்கி மவத்துள் ளது.
சமூக ஊடகங் கள் மூலம் மாற் றத்மத ககாண்டு வரும் வமகயில் சிறந்த சாதமனகள்
புரிந்த கபண்கமள கண்டறிந்து கவுரவிக்கும் வமகயில் இந்த பிரச்சாரம்
துவங் கப்பட்டுள் ளது.

விமளயாட்டு சசய் திகள்

ஆப் பிரிக்க ககாப் மப கால் பந் து கபாட்டி 2019
2019 ஆம் ஆண்டின் ஆப்பிரிக்க வகாப்மப கால் பந்து வபாட்டி எகிப்தில்
நமடகபறவுள் ளது. ஐந்தாவது முமறயாக ஆப்பிரிக்க வகாப்மப கால் பந்து வபாட்டி
எகிப்தில் நடக்க உள் ளது.

Date : 2019 Jan 10
மாநாடுகள்

சிந் து உணவு [Indus Food] 2019







2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 14-15 வததிகளில் கிவரட்டர் கநாய் டாவில் சிந்து
உணவு-II வர்த்தக கண்காட்சி நமடகபற உள் ளது.
உலகின் உணவு மற் றும் குளிர்பான உற் பத்தியின் வலுவான மற் றும்
நம் பகமான ஏற் றுமதியாளராக இந்தியாமவ ஊக்குவிப்பது இந்த நிகழ் வின்
வநாக்கம் ஆகும் .
சிந்து உணவு – II ஆனது ஏற் றுமதியில் கவனம் கசலுத்தும் வருடாந்திர உணவு
மற் றும் பானங் களின் வர்த்தக கண்காட்சி ஆகும் . இது இந்தியாவின் சிறந்த
உணவுகள் , பானங் கள் மற் றும் வவளாண் விமளகபாருள் கமள உலகளாவிய
ககாள் முதலாளர்களுக்கு காட்சிப்படுத்தும் .
இது வர்த்தக மற் றும் கதாழில் துமற அமமச்சகத்துடன் இமணந்து வர்த்தக
ஊக்குவிப்பு மன்றத்தால் (TPCI – Trade Promotion Council of India) ஏற் பாடு
கசய் யப்படுகிறது.

தீம் : "World Food Supermarket"

திட்டங் கள்
கககலா இந் தியா


புவனயில் கலாச்சார நிகழ் சசி
் கவளாடு வகவலா இந்தியா இமளஞர்
விமளயாட்டு 2019 கதாடங் கியது. வகவலா இந்தியாவின் நடப்பு பதிப்பில் 1,000
வீரர்கள் வதர்வு கசய் யப்படுவார்கள் . அடுத்த 8 ஆண்டுகளுக்கு
ஒவ் கவாருவருக்கும் ஆண்டுக்கு தலா ரூ. 5 லட்சம் அவர்களின் விமளயாட்டு
திறமமமய வளர்க்க வழங் கப்படும் .





வகவலா இந்தியா விமளயாட்டு கதாடரில் தமிழக வீராங் கமன தபிதா தங் கம்
கவன்றார். புவனவில் நமடகபற் று வரும் இந்த கதாடரில் 17
வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கான மகளிர் 100 மீட்டர் தமட தாண்டுதலில் தமிழக
வீராங் கமன தபிதா 14 புள் ளி 14 விநாடிகளில் கடந்து தங் கப் பதக்கத்மத
தட்டிச் கசன்றார்.
நீ ளம் தாண்டுதலில் தபிதா 5.57 மீட்டர் தூரம் தாண்டி கவள் ளிப்பதக்கத்மத
கவன்றார். 2 பதக்கம் கவன்ற தபிதா கசன்மன பிராட்வவயில் உள் ள கசயின்ட்
வஜாசப்ஸ் ஸ்வபார்டஸ
் ் அகாடமியில் பயிற் சியாளர் பி.நாகராஜனிடம் பயிற் சி
கபற் றவர் ஆவார்.

கதசிய தூய் மம காற் று திட்டம் (NCAP)



சமீபத்தில் மத்திய சுற் றுச்சூழல் அமமச்சகமானது, வதசிய தூய் மம காற் றுத்
திட்டத்மத (NCAP – National Clean Air Programme) அறிமுகப்படுத்தியுள் ளது.
இது நகரங் கள் மற் றும் சிறு நகரங் களில் அதிகரித்துவரும் மாசுபாடுகளினால்
ஏற் படும் சவால் கமள எதிர்ககாள் வமத வநாக்கமாகக் ககாண்டுள் ளது.

இத்திட்டத்தின் முக்கியமான சிறப் பம் சங் கள் பின்வருமாறு








இது 2017-ஆம் ஆண்மட அடிப்பமடயாகக் ககாண்டு, 2024-ஆம் ஆண்டில்
துகள் மப் கபாருள் 10 (PM 10) மற் றும் துகள் மப் கபாருள் 2.5 ஆகியவற் றின்
அளவுகமள 20 – 30% என்ற அளவிற் கு குமறத்தல் என்ற வதாராயமான
இலக்குடன் கூடிய ஒரு 5 ஆண்டு கசயல் திட்டமாகும் .
இத்திட்டமானது, 23 மாநிலங் கள் மற் றும் யூனியன் பிரவதசங் களிலுள் ள காற் று
மாசுபடுதலில் மிகவும் வமாசமான நிமலயில் உள் ள 102 நகரங் கமள
உள் ளடக்கியதாகும் .
இந்நகரங் கள் 2011 மற் றும் 2015 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இமடப்பட்ட சுற் றுப்புற
காற் றின் தரம் குறித்த தகவல் கமள அடிப்பமடயாகக் ககாண்டு மத்திய மாசு
கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தினால் (CPCB – Central Pollution Control Board) அமடயாளம்
காணப்பட்டுள் ளன.
இது ஒரு சட்டரீதியிலான ஆவணம் இல் மல என்பதால் இந்த கசயல் திட்ட
ஆவணம் மாநிலங் கமளக் கட்டுப்படுத்தாது.

ஒப் பந் தங் கள்

124வது அரசியலமமப் பு சட்டதிருத்தம்
124 வது அரசியலமமப்பு சட்டத்திருத்த மவசாதா ஜனாதிபதியிடம் கசன்றது
ராஜ் ய சபா 124வது அரசியலமமப்பு சட்டதிருத்தம் 2019 ஐ நிமறவவற் றியது, இது
கபாதுப்பிரிவில் உள் ள ஏமழப் கபாதுமக்களுக்கு வவமலகள் மற் றும் கல் வி
நிறுவனங் களில் 10 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங் க வழிவகுக்கும் .
165 உறுப்பினர்கள் ஆதரவாக வாக்களித்தனர், 7 வபர் அதற் கு எதிராக
வாக்களித்தனர். ஜனாதிபதி ஒப்புதல் கபற் று சட்டமாக மாற இந்த சட்ட திருத்த
மவசாதா ஜனாதிபதியிடம் கசன்றுள் ளது.
நாடாளுமன்றத்தின் இரு அமவயிலும் இந்த இந்திய அரசியலமமப்பு (124-வது சட்ட
திருத்தம் ) மவசாதா 2019 நிமறவவற் றப் பட்டது சமூக நீ திக்கு கிமடத்துள் ள கபரும்
கவற் றி. இது நமது இமளஞர்கள் அவர்களது திறமமமய கவளிக்காட்டவும் நமது
நாட்டின் மாற் றத்திற் கு பங் களிப்பதற் கும் பரவலான வாய் ப்மப அளிக்கும் .

கட்டிடங் களில் மின்சக்தி சசயல் திறமன ஊக்குவிக்க ஒப் பந் தம்
கட்டிடங் களில் மின்சக்தி கசயல் திறமன ஊக்குவிக்க மின்சக்தி கசயல் திறன்
அமமப்பகம் மற் றும் CPWD கட்டிடங் களில் ஆற் றல் திறமன வமம் படுத்த ஒப்பந்தம்
அளித்துள் ளது.
நாடு முழுவதும் CPWD நிர்வகிக்கப்பட்ட கட்டிடங் களின் ஆற் றல் வாய் ந்த
வடிவமமப்புகமள வமம் படுத்துதல் மற் றும் புதிய கட்டிடங் கள் மற் றும் நட்சத்திர
மதிப்பீடு ஆகியவற் மற வமம் படுத்துவதில் கவனம் கசலுத்துகிறது.

Date : 2019 Jan 11

அறிவியல் சசய் திகள்

மனிதர்கமள விண்சவளிக்கு அனுப் பத் திட்டம்
டிசம் பர் 2021 க்குள் ககன்யான் திட்டம் மனிதர்கமள விண்கவளிக்கு அனுப்பும்
திட்டத்மத பூர்த்தி கசய் ய தயாராக இருப்பதாக இஸ்வரா கதரிவித்துள் ளது.
ககன்யான் திட்டத்தின் கீழ் , ஏழு நாட்களுக்கு விண்ணிற் கு மூன்று விண்கவளி
வீரர்கமள அனுப்பவும் , அவற் கமள மீண்டும் ககாண்டு வரவும் திட்டமிட்டுள் ளது.
விண் மனிதன் திட்டம் :- விண் மனிதன் திட்டத்தின் முதல் படியாக, 2020-ஆம் ஆண்டு
டிசம் பரில் ஆளில் லா விண்ணூர்தி விண்ணுக்குச் கசலுத்தப்படும் . அடுத்தகட்டமாக,
2021-ஆம் ஆண்டு ஜூமல மாதத்தில் இரண்டாவது ஆளில் லா விண்ணூர்தி
விண்ணுக்கு அனுப்பி மவக்கப்படும் . இதன் சாதக பாதகங் கமள ஆராய் ந்த பிறகு,
2021-ஆம் ஆண்டு டிசம் பரில் மனிதமன சுமந்து கசல் லும் விண்ணூர்தி விண்ணுக்கு
அனுப்பப்படும் . இத் திட்டத்துக்கு ரூ.9023 வகாடி கசலவிடப்படும் .

மாநாடுகள்

இந் திய சபண்கள் கரிம விழா
மகளிர் மற் றும் குழந்மத வமம் பாட்டு அமமச்சகம் சண்டிகரில் மூன்று நாள் , 6 ஆவது
இந்திய கபண்கள் கரிம விழாமவ ஏற் பாடு கசய் துள் ளது. இந்தியாவின் கதாமலதூர
பகுதிகளில் உள் ள கரிம விவசாயத்தில் ஈடுபடும் கபண் விவசாயிகமளயும் கதாழில்
முயற் சிகமளயும் ககாண்டாடுவதும் , ஊக்குவிப்பதும் இதன் வநாக்கமாகும் .

நியமனங் கள்
மதவான் பிரதமராக சூ கசங் -சாங் நியமிக்கப்பட்டார்.
2020 வடாக்கிவயா ஒலிம் பிக்கிற் கான கசஃப் டி மிஷன் மபவரந்திர பிரசாத் மபஷியா
[இந்திய பளு தூக்கும் கூட்டமமப்பின் தமலவர் (IWF)] ஆவார்.

ஒப் பந் தங் கள்

முத்தலாக் தமட அவசர சட்டம்
முஸ்லிம் மதத்மதச் வசர்ந்த ஆண்கள் , 3 முமற தலாக் கூறி மமனவிமய விவாகரத்து
கசய் யும் நமடமுமற அமலில் இருந்து வருகிறது. இந்த முத்தலாக் விவாக ரத்து
அரசமமப்பு சாசனத்துக்கு எதிரானது. இதமன ஒழுங் குபடுத்த புதிய சட்டம்
இயற் றும் படி உச்ச நீ திமன்றம் கடந்த ஆண்டு உத்தரவிட்டது.
உடனடி முத்தலாக், குற் றவியல் குற் றம் என உறுதிகசய் யும் அவசரச் சட்டத்மத மறு
பிரகடனம் கசய் ய மத்திய அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள் ளது. இந்த
அவசரச்சட்டம் உடனடி முத்தலாக் கசல் லாது, சட்டவிவராதமானது என
உறுதிப்படுத்துகிறது. இந்த குற் றத்மத புரிபவர்கள் மூன்று ஆண்டுகள்
சிமறத்தண்டமன அனுபவிக்க வநரிடும் .

மூன்று புதிய எய் ம் ஸ் மருத்துவமமன
நாட்டிலுள் ள சுகாதார வசதிகமள அதிகரிக்க மூன்று புதிய எய் ம் ஸ் மருத்துவமமன
நிறுவ மத்திய அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்தது. ஜம் மு & காஷ்மீரில் இரண்டும் ,
குஜராத்தின் ராஜ் வகாட்டில் ஒன்றும் அமமக்கத் திட்டம் .

விமளயாட்டு சசய் திகள்

இந் திய ஆண்கள் ைாக்கி அணி
இந்திய ஆண்கள் ஹாக்கி பயிற் சியாளர் ஹவரந்திர சிங் பதவியில் இருந்து
நீ க்கப்பட்டு ஜூனியர் அணிமய வழிநடத்தும் பணிமய வதசிய கூட்டமமப் பு
வழங் கியது.
இந்திய ஆண்கள் ஹாக்கி அணியின் 25வது தமலமமப் பயிற் சியாளராக, கடந்த
2018ஆம் ஆண்டு வம மாதம் ஹவரந்திர சிங் கபாறுப்வபற் றார்.
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முக்கியமான நாட்கள்

ஜனவரி 12 – கதசிய இமளஞர் தினம்
சுவாமி விவவகானந்தரின் பிறந்த நாளான ஜனவரி 12 வதசிய இமளஞர் தினமாக
ககாண்டாடப்படுகிறது. ஜனவரி 12ஆம் வததியான இன்று சுவாமி விவவகானந்தர்
பிறந்த தினமாகும் . இந்த தினத்மத வதசிய இமளஞர் தினமாக 1984ஆம் ஆண்டு
மத்திய அரசு அறிவித்தது. இதனால் கடந்த 1985ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த தினத்தில்
இமளஞர் தினம் ககாண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

வதசிய இமளஞர் தின தீம் : ‘Channelizing Youth Power for Nation Building‘.

உலக சசய் திகள்

கதசிய இமளஞர் பாராளுமன்ற விழா 2019
2019 ஆம் ஆண்டிற் கான வதசிய இமளஞர் பாராளுமன்ற விழாமவ இமளஞர்
விவகாரங் கள் மற் றும் விமளயாட்டுத் துமற அமமச்சர் கர்னல் ராஜவர்தன் ரத்வதார்
(Retd) கதாடங் கி மவத்தார்.புதிய இந்தியாமவப் பற் றி திட்டங் கள் தீட்டி முன்வனற் ற
வழிகமளக் கண்டுபிடிப்பது அந்தத் திட்டங் கமள 2022க்குள் நிமறவவற் ற
இமளஞர்களுக்கு ஒரு வாய் ப்மப வழங் குவதாகும் .
தீம் : “Be The Voice of New India” and “Find solutions and contribute to policy”.

6 வது இந் திய சபண்கள் ஆர்கானிக் விழா
மகளிர் மற் றும் குழந்மத வமம் பாட்டு அமமச்சகம் சண்டிகரில் மூன்று நாள் , 6 ஆவது
இந்திய கபண்கள் ஆர்கானிக் விழாமவ ஏற் பாடு கசய் துள் ளது. இந்தியாவின்
கதாமலதூர பகுதிகளில் உள் ள ஆர்கானிக் விவசாயத்தில் ஈடுபடும் கபண்
விவசாயிகமளயும் கதாழில் முயற் சிகமளயும் ககாண்டாடுவதும் , ஊக்குவிப்பதும்
இதன் வநாக்கமாகும் . 2015ம் ஆண்டு முதல் இந்திய கபண்கள் ஆர்கானிக் விழா
ஆண்டுவதாறும் புது தில் லியில் நடக்கிறது.

அறிவியல் சசய் திகள்
ஜிசாட்-20
கசப்டம் பர்-அக்வடாபரில் உயர் அமலவரிமச இமணப்புக்கான ஜிசாட்-20
கசயற் மகக்வகாள் விண்ணில் ஏவப்பட்ட உள் ளது. 2023ல் இஸ்வரா கவள் ளி கிரகத்மத
ஆய் வு கசய் ய ஒரு திட்டிமிட்டுள் ளதாக இஸ்வரா தமலவர் கூறினார். சந்திரயான் -2

திட்டத்தின் கீழ் முதல் முமறயாக சந்திரனின் கதன் துருவத்மத வலண்ட் வராவர்
மூலம் ஆய் வு கசய் யும் என்று அவர் கூறினார்.

பிஎஸ்எல் வி –சி 44
வரவிருக்கும் பிஎஸ்எல் வி -சி44 புதிய வவரியண்ட் பிஎஸ்எல் வி-மய பயன்படுத்தும் .
இந்த வவரியண்ட், பிஎஸ்எல் வி-டிஎல் , அதிக உந்துதல் வழங் குவதற் காக இரண்டு
ஸ்ட்ராப் ஆன்-பூஸ்டர்கமள பயன்படுத்தும் .

வணிகம்

சவரன் தங் க பத்திர திட்டம்






வநரடி தங் கம் வாங் குவமதக் குமறத்து பத்திர வடிவில் வாங் குவதன் மூலம்
இறக்குமதிக்கு ஆகும் கசலவுகமள குமறக்க அறிமுகம் கசய் யப்பட்ட திட்டவம
சவரன் தங் க பத்திரம் (Sovereign Gold Bond) ஆகும் .
இந்த சவரன் தங் க பத்திர திட்டத்தின் 2018-19 சீரிஸ் 5, ஜன.14 அன்று
கதாடங் கவுள் ளது. ஜனவரி 18 வமர இந்தத் திட்டத்தில் முதலீடு கசய் யலாம் .
கிராம் ஒன்றுக்கு 3,214 என்ற கணக்கில் பத்திரத்தின் பண மதிப்பு நிர்ணயம்
கசய் யப்பட்டுள் ளது.
ஆன்மலனில் அப்மள கசய் பவர்களுக்கும் , டிஜிட்டல் வமாடில் அப்மள
கசய் பவர்களுக்கும் கிராமுக்கு ரூ.50 தள் ளுபடி கசய் யப் படுகிறது.
அவர்களுக்கு, கிராம் ஒன்றுக்கு ரூ.3,164 என விமல நிர்ணயிக்கப்படும் .

கதசிய பங் குச் சந் மதயின் தமலவர்
வதசிய பங் கு சந்மதயின் தமலவராக 2016-ம் ஆண்டு கபாறுப்வபற் றுக்ககாண்டவர்
அவசாக் சாவ் லா.அண்மமயில் அமல் படுத்தப்பட்டு சட்டப்பூர்வ வமம் பாடுகளின்
காரணமாக தற் வபாது இவர் பதவி விலகியுள் ளார்.

விருதுகள்

இந் திய இராணுவத்தின் சஜனரல் பதவி
இந்திய ஜனாதிபதி ஶ்ரீ ராம் நாத் வகாவிந்த்,ஜனவரி 12ம் வததி ராஷ்டிரபதி பவனில்
நமடகபறும் ஒரு சிறப்புத் திட்டமிடல் நிகழ் வில் வநபாளத்தின் நீ ண்ட கால வளர்ச்சி
மற் றும் இந்தியாவுடன் நட்புறவு ககாண்டிருத்தல் வபான்ற பாராட்டத்தக்க இராணுவ
வலிமம மற் றும் கணிசமான பங் களிப்புக்காக , வநபாள இராணுவத்தின் தமலமம
தளபதி சுகீர்த்திமயா ராஷ்ட்ரதீப் கஜனரல் பூர்ணா சந்திர தபாவுக்கு இந்திய
இராணுவத்தின் ககௌரவ கஜனரல் பதவி வழங் கி ககௌரவிக்கப்பட்டது.

விமளயாட்டு சசய் திகள்

ஒரு நாள் கபாட்டியில் 10,000 ரன்கள் - எம் எஸ் கதானி
இந்தியாவின் முன்னாள் வகப்டனும் , மூத்த வீரருமான எம் எஸ் வதானி ஒரு நாள்
வபாட்டியில் 10,000 ரன்கமள கடந்து சாதமன பமடத்துள் ளார்.
சச்சின் கடண்டுல் கர், கசௌரவ் கங் குலி, ராகுல் டிராவிட், விராட் வகாலி
ஆகிவயாருக்கு அடுத்து 10 ஆயிரம் ரன்கமள கடந்த 5-வது இந்திய வீரர் வதானி
ஆவார்.

Date : 2019 Jan 13 & 14

முக்கியமான நாட்கள்

குரு ககாபிந் த் சிங் கின் 352 வது பிறந் த நாள் - Jan 13
பீகாரில் , குரு வகாபிந்த் சிங் கின் 352 வது பிறந்த நாள் விழா பிரகாஷ் உத்சவாக மத
பக்தி மற் றும் உற் சாகத்வதாடு ககாண்டாடப்பட்டது. 1666 ஆம் ஆண்டு பாட்னா
சாஹிப்பில் பிறந்த குரு வகாபிந்த் சிங் 10 வது சீக்கிய குரு ஆவார். அவரது தந்மத குரு
வதக் பகதூர் சிங் கிற் கு பிறகு சீக்கியர்களின் தமலவராக ஒன்பது வயதில் பதவி
ஏற் றார்.
குரு வகாபிந்த் சிங் கின் பிறந்த நாள் விழா பாட்னா சாஹிப்பிலும் பிரகாஷ் உத்சவாக
ககாண்டாடப்படுகிறது.
அவ் வமகயில் 10-வது சீக்கிய குருவான வகாபிந்த் சிங் 1708-ம் ஆண்டில் மமறந்தார்.
இவரது பிறந்தநாமள ககாண்டாடும் வமகயில் நிமனவு நாணயத்மத பிரதமர்
வமாடி கவளியிட்டார்.

திட்டங் கள்
ைுனார் ைாட்




நிதி அமமச்சர் அருண் கஜட்லி புது தில் லி மாநில மாநகராட்சி வளாகத்தில்
சிறுபான்மம விவகார அமமச்சகத்தால் ஏற் பாடு கசய் யப்பட்டிருந்த ஹுனார்
ஹாட்மட திறந்து மவத்தார்.
நாடு முழுவதும் உள் ள மகவிமஞர்களின், மகத்திறத் கதாழிலாளர்களின்
திறமமக்கான சத்மதமயயும் வாய் ப்புகமளயும் வழங் க ஹுனார் ஹாட்
முக்கியமான இயக்கம் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டு இருப் பதாக அறிக்மகயில்
கவளியிடப்பட்டுள் ளது.

கபாமதமருந் து கதமவ குமறப் புக்கான கதசிய சசயல் திட்டம்






நாட்டில் வபாமத மருந்து மற் றும் அது வபான்ற கபாருள் துஷ்பிரவயாகம் பற் றிய
பிரச்சமனமய எதிர்ககாள் ள ஐந்து ஆண்டு கால திட்டத்மத அரசாங் கம்
உருவாக்கியுள் ளது.
2018 முதல் 2023 வமர வபாமத மருந்து வதமவ குமறப்புக்கான வதசிய
கசயல் திட்டம் மற் றும் அதன் பிரச்சிமன குறித்து உமரயாற் றுவதற் காக ஒரு
பல் வநாக்கு மூவலாபாயத்மத பயன்படுத்தவது இதன் வநாக்கம் என சமூக நீ தி
மற் றும் அதிகாரமளித்தல் அமமச்சக அதிகாரி கூறினார்.
பாதிக்கப்பட்ட தனிநபர்கள் மற் றும் அவர்களின் குடும் பங் களுக்கு கல் வி,
வபாமதப் பழக்கத்திலிருந்து விடுபட மற் றும் மறுவாழ் வு ஆகியமவ இதில்
அடங் கும் .

இமணய கபார்ட்டல்
“கும் ப கமளா வானிமல கசமவ“







உத்தரப்பிரவதச மாநிலம் பிரயாக்ராஜ் நகரில் (முந்மதய கபயர் அலகாபாத்)
கும் ப வமளா திருவிழா கதாடங் கியது.
12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற மகா கும் பவமளா திருவிழாவும் , 6 ஆண்டுகளுக்கு
ஒருமுமற கும் பவமளா திருவிழாவும் நடக்கிறது. இந்த முமற கும் பவமளா
திருவிழா பிரயாக்ராஜ் நகரில் கதாடங் கியது. 50 நாட்கள் நமடகபறும் இந்தத்
திருவிழா மார்ச் 4-ம் வததி வமர நடக்கிறது.
கும் பவமளாவுக்காக தானியங் கி சிறப்பு வானிமல மமய வசமவ மத்திய அரசு
உருவாக்கியுள் ளது. இமத மத்திய அமமச்சர் ஹர்ஸ் வர்தன் அறிமுகம்
கசய் தார். இந்தத் தானியங் கி வானிமல மமயம் , அடுத்தடுத்து 3
நாட்களுக்கான வானிமல குறித்த அறிக்மகமய அறிவிக்கும் . இதற் குக் கும் ப
வமளா வானிமல வசமவ ஆப்ஸ் என்று கபயரிடப்பட்டுள் ளது.
வநரடி வானிமல தகவமல பரப்புவதற் கு “கும் ப வமளா வானிமல வசமவ”
என்ற கமாமபல் கசயலி உருவாக்கப்பட்டது.

விமளயாட்டு சசய் திகள்

பிரீமியர் கபட்மின்டன் லீக்
கபங் களூரு ராப்டர்ஸ் மும் மப ராக்ககட்மட வதாற் கடித்து தனது முதல் பிரீமியர்
வபட்மின்டன் லீக் பட்டத்மத கவன்றது.

கககலா இந் தியா இமளஞர் விமளயாட்டு
புவனயில் நமடகபறும் வகவலா இந்தியா இமளஞர் விமளயாட்டில் , பத்து வயதான
அபினவ் ஷா துப்பாக்கிச்சூடு வபாட்டியில் தங் கம் கவன்று இளம் வயதில் சாதமன. 10
மீட்டர் ஏர் மரஃபில் கலப்பு அணி பிரிவில் கமஹுலி வகாசுடன் இமணந்து வமற் கு
வங் காளம் கவற் றி கபற உதவினார்.

ஆஸ்திகரலிய ஓபன் சடன்னிஸ்
2019ம் ஆண்டின் நான்கு கிராண்ட் ஸ்லாமின் முதல் கிராண்ட் ஸ்லாமான
ஆஸ்திவரலிய ஓபன், கமல் வபார்னில் கதாடங் குகிறது.

Date : 2019 Jan 15 -16

கதசிய சசய் திகள்

50,000 ககாடி விவசாய கடன் தள் ளுபடி திட்டம்

மத்திய பிரவதசத்தில் , முதல் வர் கமல் நாத், ‘கஜய் கிஷான் ரின் முக்தி வயாஜனா’
எனும் திட்டத்தின் கீழ் 50,000 வகாடி ரூபாய் விவசாய கடன் தள் ளுபடி திட்டத்மத
அறிமுகப்படுத்தினார்.

ராஜஸ்தானின் சட்டமன்ற சபாநாயகர் கதர்வு
ராஜஸ்தானின் மூத்த காங் கிரஸ் தமலவரும் , முன்னாள் மத்திய அமமச்சருமான
சி.பி. வஜாஷி 15 வது சட்டமன்ற சபாநாயகராக வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார்.

ஒப் பந் தங் கள்

இந் திய ஏற் றுமதி – இறக்குமதி வங் கி மறுமூலதனம்




இந்திய ஏற் றுமதி – இறக்குமதி வங் கியில் மறுமூலதனம் கசய் வதற் கு
வசதியாக, ஆறாயிரம் வகாடி ரூபாய் மதிப்புக்கு இந்திய அரசு மறுமூலதன
பத்திரம் கவளியிடும் . இந்திய ஏற் றுமதி-இறக்குமதி வங் கியின் மூலதனத்மத 10
ஆயிரம் வகாடியிலிருந்து 20 ஆயிரம் வகாடியாக அதிகரிக்கவும் மத்திய
அமமச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள் ளது.
புதுதில் லியில் பிரதமர் நவரந்திர வமாடி தமலமமயில் நமடகபற் ற மத்திய
அமமச்சரமவக் கூட்டம் ஒப்புதல் அளித்துள் ளது.

உச்சநீ திமன்ற நீ திபதியாக பதவி உயர்வு
நீ திபதி சஞ் சீவ் கன்னா மற் றும் நீ திபதி திவனஷ் மவகஸ்வரி ஆகிவயாமர
உச்சநீ திமன்ற நீ திபதியாக பதவி உயர்த்துவதற் கு ஜனாதிபதி ராம் நாத் வகாவிந்த்
ஒப்புதல் அளித்தார்.

தற் வபாது நீ திபதி சஞ் சீவ் கன்னா தில் லி உயர் நீ திமன்றத்தின் நீ திபதியாக உள் ளார்.
கர்நாடகா உயர்நீதி மன்றத்தின் தமலமம நீ திபதியாக திவனஷ் மவகஸ்வரி
உள் ளார்.

விருதுகள்

பிலிப் ககாட்லர் ஜனாதிபதி விருது








அகமரிக்காவின் உயரிய 'பிலிப் வகாட்லர் பிரசிகடன்ஷியல் ' விருது பிரதமர்
நவரந்திர வமாடிக்கு டில் லியில் மவத்து வழங் கப்பட்டது.
அகமரிக்காவில் உள் ள வடவமற் கு பல் கமலயின் ககல் லாக் வமலாண்மம
பள் ளியில் வபராசிரியராக பணிபுரியும் பிலிப் வகாட்லர் 87 கபயரில் ஒவ் கவாரு
ஆண்டும் நிர்வாகத்தில் சிறந்த நாடுகளின் தமலவர்களுக்கு விருது
வழங் கப்படுகிறது.
இந்த ஆண்டுக்கான 'பிலிப் வகாட்லர் பிரசிகடன்ஷியல் ' விருது பிரதமர்
நவரந்திர வமாடிக்கு வழங் கப்பட்டது.
ஒரு பிரதிநிதி அரசு மற் றும் சமூக நீ திமய நம் புகிறவர், ஒரு நல் ல சமுதாயம்
ஆவராக்கியமான வியாபார காலநிமலமய உருவாக்கும் என்று நம் புகிறவர்,
வணிகங் கள் ட்ரிபிள் பாட்டம் மலமன நமடமுமறப்படுத்த ஊக்குவிப்பவர்,
அதாவது இலாபங் கள் , மக்கமள நிமலப்படுத்த மற் றும் கபாது நன்மமக்காக
முழுமனதுடன் உறுதியாக வவமல கசய் கின்றவருக்கு வகாட்லர் தமலமமத்துவ
விருது வழங் கப்படும் .
பிலிப் வகாட்லரின் உடல் நிமல காரணமாக அவருக்கு பதில் ஜார்ஜியாவில்
உள் ள எவமாரி பல் கமலமய வசர்ந்த ஜகதீஷ் வசத் பிரதமர் வமாடிக்கு இந்த
விருமத வழங் கினார்.

விமளயாட்டு சசய் திகள்

இந் தியா Vs ஆஸ்திகரலியா ஒரு நாள் சதாடர்
ஆஸ்திவரலிய அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் வபாட்டியில்
ஆஸ்திவரலியாமவ 6 விக்ககட் வித்தியாசத்தில் இந்தியா வீழ் த்தியது. இதன்மூலம் 3
வபாட்டிகள் ககாண்ட ஒருநாள் கதாடமர 1-1 என சமன் கசய் தது.
AFC ஆசிய ககாப் மப
ஆசிய வகாப்மப கால் பந்து வபாட்டியில் இந்தியா 0-1 என்ற கணக்கில் பஹ்மரனிடம்
வதால் விமயத் தழுவி கதாடரில் இருந்து கவளிவயறியது.

உள் ளரங் க படககாட்டுதலில் உலக சாதமன
ஆசிய வகாப்மபயில் தங் க பதக்கம் கவன்ற ஷகில் அகமது, ககால் கத்தாவில் 40
வயதுக்கு வமல் உள் ளவர்களுக்கான பிரிவில் 10 மணி வநரத்தில் ஒரு லட்சம் மீட்டர்
மாதிரி தூரத்மத கடந்து முடித்ததன் மூலம் உலக சாதமன பமடத்தார்.
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உலக சசய் திகள்

சர்தார் வல் லபாய் பட்கடல் மருத்துவ அறிவியல் மற் றும் ஆராய் ச்சி நிறுவனம்
அதி நவீன வசதிகள் ககாண்ட சூப்பர் ஸ்கபஷாலிட்டி கபாது மருத்துவமமனயான
சர்தார் வல் லபாய் பவடல் மருத்துவ அறிவியல் மற் றும் ஆராய் ச்சி நிறுவனத்மத,
பிரதமர் திரு. நவரந்திர வமாடி அகமதாபாத் நகரில் திறந்து மவத்தார். அகமதாபாத்
மாநகராட்சியால் கட்டப்பட்டுள் ள, 78 மீட்டர் உயரம் ககாண்ட, 1500 படுக்மக
வசதிகள் ககாண்ட இந்த மருத்துவமமனயில் , விமான ஆம் புலன்ஸ் உள் பட மிக
அதிநவீன வசதிகள் அமனத்தும் உள் ளன.

9-வது துடிப் பான குஜராத் உச்சிமாநாடு
9-வது துடிப்பான குஜராத் உச்சிமாநாடு 18.01.2019 காந்திநகரில் உள் ள மகாத்மா
மந்திர் கண்காட்சி மற் றும் மாநாட்டு மமயத்தில் கதாடங் கியது. குஜராத்
மாநிலத்தின் முதலீடுகளுக்கு ஊக்கமளிப்பமத வநாக்கமாகக் ககாண்டது.

பிரிட்டிஷ் பிரதம மந் திரி சதகரசா கம
ஐவராப்பிய ஒன்றியத்துடன்(EU) ப்ரக்ஸிட் ஒப்பந்தத்தில் பாராளுமன்ற வதால் விமய
சந்தித்த பின்னர், பிரிட்டிஷ் பிரதம மந்திரி கதவரசா வம நம் பிக்மக வாக்ககடுப்பில்
கவற் றி கபற் றார்.

அறிவியல் சசய் திகள்

உலகின் இமளய மமலகயறுபவர் சாதமன






இந்தியாவின் வமற் கு வங் காள மாநிலத்தில் உள் ள ஹரிவதவ் பூர் என்ற நகமரச்
வசர்ந்த 35 வயது சத்தியரூப் சித்தாந்தா என்ற இமளஞர், மமல ஏறுவதில் உலக
சாதமன பமடத்து இருக்கிறார். இவர் சிறுவயதில் ஆஸ்துமா வநாயால்
பாதிக்கப்பட்டவர் என்பது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது.
அண்டார்டிகாவில் இருக்கும் மவுண்ட் சிட்வல (சிட்லீ சிகரம் ) என்ற மமலயின்
உச்சிமய கதாட்டு அவர் இந்தச் சாதமனமய ஏற் படுத்தியுள் ளார். திரு
சத்தியரூப், இந்தச் சாதமனகமள 262 நாட்களில் பமடத்துள் ளார். இவத
சாதமனமய ஆஸ்திவரலியாமவச் வசர்ந்த வடனில் புல் என்பவர், தனது 36வது
வயதில் 157 நாட்களில் கசய் து முடித்தார். ஏழு மமல உச்சிகமளயும் எரி மமல
உச்சிகமளயும் எட்டி இருக் கும் முதல் இந்தியர் என்ற கபருமமமயயும்
சத்தியரூப் கபற் று இருக்கிறார்.
இதனுடன் இவர் உலகின் ஏழு உயரமான எரிமமலச் சிகரங் கள் மீது ஏறிய
உலகின் மிக இமளய மனிதராக உருகவடுத்து உள் ளார்.



இவர் ஆப்பிரிக்காவில் கிளிமாஞ் சாவரா, ஐவராப்பாவில் எல் ப்ரஸ்,
அலாஸ்காவில் கடனாலி மற் றும் பிரான்சில் உள் ள மான்ட் பிளாங் க் வபான்ற
பல் வவறு சிகரங் களின் மீது ஏறிய சாதமனமய மகவசம் மவத்திருக்கின்றார்.

மாநாடுகள்

இந் தியா ரப் பர் கண்காட்சியின் 10 வது பதிப் பு - 2019
இந்தியாவின் ரப்பர் கண்காட்சியின் 10 வது பதிப்பு 2019-ஐ வர்த்தக மற் றும்
கதாழில் துமறக்கான மத்திய அமமச்சர் சுவரஷ் பிரபு மும் மபயில் திறந்து
மவத்தார். இந்தியாவின் ரப்பர் கண்காட்சி ஆசியாவின் மிகப்கபரிய ரப்பர்
கண்காட்சி ஆகும் .

விருதுகள்

காந் தி அமமதி பரிசு 2018
கடந்த 1995-ஆம் ஆண்டு மகாத்மா காந்தியின் 125-வது பிறந்த நாள்
ககாண்டாட்டத்தின் வபாது துவங் கி அவரது நிமனவாக அமமதிக்கான காந்தி பரிசு
வழங் கப்பட்டு வருகிறது. இந்திய அரசால் வழங் கப்படும் இந்த பரிசு கதாகுப்பில் ஒரு
வகாடி ரூபாய் பணம் , சான்றிதழ் , பதக்கம் மற் றும் ஒரு வநர்த்தியான பாரம் பரிய
மகவிமன / மகத்துண்டு உருப்படி வபான்றமவ இடம் கபறும் .
பிரதமர் நவரந்திர வமாடி தமலமமயிலான வதர்வு குழு, இந்த பரிசுக்கு
உரியவர்கமள வதர்ந்கதடுத்துள் ளது. பிரதமமர தவிர உச்சநீ திமன்ற தமலமம

நீ திபதி ரஞ் சன் வகாஹாய் , மக்களமவ சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜன், நாடாளுமன்ற
எதிர்கட்சி தமலவர் மல் லிகர்ஜூனா கார்வக மற் றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் LK
அத்வானி ஆகிவயார் குறிப்பிட்ட ஆண்டிற் கான கவற் றியாளர்கமள வதர்வு
கசய் துள் ளனர்.

மத்திய அரசு சவளியிட்டுள் ள நான்கு ஆண்டுகளுக்கான காந் தி அமமதி பரிசு
சவற் றியாளர்கள் சபயர் பட்டியல் :2015 - கன்னியாகுமரிமய வசர்ந்த Vivekananda Kendra (கிராமப்புற வமம் பாடு, கல் வி,
இயற் மக வளங் களின் வளர்ச்சி ஆகியவற் றிற் கான பங் களிப்புக்காக).
2016 - கூட்டாக Sulabh (இந்தியாவில் சுகாதார நிமல மற் றும் விடுதமல வமம் படுத்த
அளித்து வரும் பங் களிப்பிற் காக) மற் றும் AkshayaPatra அறக்கட்டமள (சர்வவதச
அளவில் இலட்சக்கணக்கான குழந்மதகளுக்கு மதிய உணவு வழங் கியதற் காக)
2017 - EkalAbhiyan Trust (கிராமப்புற மற் றும் பழங் குடி மக்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் ,
பாலினம் மற் றும் சமூக சமத்துவம் கதாடர்பான கல் வி வழங் கியதற் காக)
2018 - Shri YoheiSasakawa (இந்தியா மற் றும் உலகம் முழுவதும் கதாழுவநாய் நீ க்குதல்
கதாடர்பான பங் களிப்பு அளித்தமமக்காக) ஆகிவயாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள் ளது.
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கதசிய சசய் திகள்

துடிப் புமிக்க குஜராத் உச்சிமாநாடு 2019
காந்திநகரில் உள் ள மகாத்மா மந்திர் கண்காட்சி மற் றும் கருத்தரங் க மமயத்தில் 9வது துடிப்பு மிக்க குஜராத் (Vibrant Gujarat) மாநாட்மட பிரதமர் திரு.நவரந்திர வமாடி
கதாடங் கிமவத்தார்.
9-வது துடிப்பு மிக்க குஜராத் (Vibrant Gujarat) 2019 மாநாட்டின் தீம் : “Shaping a new India.”

இந் திய சினிமாவின் கதசிய அருங் காட்சியகம்







மகாராஷ்டிரா மாநில தமலநகரான மும் மபயில் உள் ள 19-ம் நூற் றாண்டு
காலத்து அரண்மமனயான குல் ஷன் மஹாலில் முதலாவது இந்தியா
சினிமாவிற் கான வதசிய அருங் காட்சியகத்மத (National Museum of Indian Cinema NMIC) பிரதமர் திரு. நவரந்திர வமாடி திறந்து மவத்தார்.
இந்த அருங் காட்சியகமானது நூற் றாண்டு கால பழமமயான இந்திய
திமரப்படங் களின் பயணத்மத விளக்கமாக காட்ட முற் படுகின்றது.
இந்த NMIC ஆனது திமரப்பட இயக்குநர் ஷ்யாம் கபனகலின் தமலமமயிலான
அருங் காட்சியக ஆவலாசமன குழுவின் வழி காட்டுதலின் கீழ் கட்டப்பட்டது.
கவிஞர் பிரசூன் வஜாஷி தமலமமயிலான புத்தாக்கக் குழுவும் NMIC-ஐ
வமம் படுத்துவதற் காக உருவாக்கப்பட்டது.
இந்திய திமரப்படத் துமறயின் கசழுமமமிக்க வரலாற் மற பமறசாற் றும்
விதமாக அமமக்கப்பட்டுள் ள இந்திய திமரப்பட வதசிய அருங் காட்சியகம் ,
திமரப்பட பரிணாம வளர்ச்சி மூலம் எடுத்துமரக்கப்பட்ட இந்தியாவின் சமூக –
கலாச்சார வரலாற் மறயும் சித்தரிப்பதாக உள் ளது.

நியமனம்

புதிய உச்ச நீ திமன்ற நீ திபதிகள் பதவிகயற் பு
நீ திபதிகள் திவனஷ் மவகஸ்வரி மற் றும் சஞ் சீவ் கன்னா ஆகிவயார் உச்சநீ திமன்ற
நீ திபதிகளாக பதவிவயற் றனர். .அவர்களுக்கு தமலமம நீ திபதி ரஞ் சன் வகாவகாய்

பதவிப் பிரமாணம் கசய் து மவத்தார்.இதன்மூலம் தற் வபாது உச்ச நீ திமன்றத்தில்
கமாத்தம் 31 நீ திபதி பணியிடங் கள் உள் ளன. தற் வபாது, இந்த இரண்டு நீ திபதிகள்
நியமிக்கப்பட்டிருப்பதன் மூலம் உச்ச நீ திமன்றத்தில் நீ திபதிகளின் எண்ணிக்மக 28ஆக உள் ளது. இன்னும் 3 நீ திபதி பணியிடங் கள் காலியாக உள் ளன.

சட்ட மன்றத்தின் புதிய சபாநாயகர்
கதலுங் கானாவில் முன்னாள் வவளாண் அமமச்சர் பூச்சாரம் ஶ்ரீனிவாச கரட்டி
புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட மாநில சட்ட மன்றத்தின் சபாநாயகராக
வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார்.

ஸ்வீடன் பிரதமர்
இரண்டாவது முமறயாக ஸ்டீபன் வலாஃப்கவன் என்பவர் ஸ்வீடன் பிரதமராக
நியமிக்கப்பட்டார்.

உலக சசய் திகள்

இந் தியா ஏவுகமண பாதுகாப் பு ஒத்துமழப் பு
அகமரிக்கா இந்தியாவுடன் ஏவுகமண பாதுகாப்பு ஒத்துமழப்பு பற் றி விவாதித்தது
என கபன்டகனின் 2019-ம் ஆண்டு ஏவுகமண பாதுகாப்பு ஆய் வு அறிக்மகயில்
கூறப்பட்டு உள் ளது.
அகமரிக்கா இருதரப்பு மூவலாபாய கூட்டணிமய ஆழப்படுத்தும் முயற் சியில் ஒரு
பகுதியாக இந்தியாவுடனான சாத்தியமான ஏவுகமண பாதுகாப்பு ஒத்துமழப்மப
வமற் ககாண்டுள் ளது.இந்த விவாதம் ஒரு முக்கிய பாதுகாப்புப் பங் குதாரராகவும் ,
"நமது இந்திய-பசிபிக் மூவலாபாயத்தின் முக்கிய அங் கமாகவும் " இந்திய
நிமலப்பாட்டின் "இயல் பான வளர்ச்சியின்" ஒரு பகுதியாகும் .

அறிவியல் சசய் திகள்

இஸ்கரா இரண்டு ஆளில் லா விண்சவளி பயண திட்டம்
அடுத்த ஆண்டு டிசம் பர் மாதம் மற் றும் 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூமல மாதம் என இரண்டு
ஆளில் லா விண்கவளி பயண திட்டத்மத இந்திய விண்கவளி ஆராய் ச்சி மமயம்
(இஸ்வரா) திட்டமிட்டுள் ளது.

மாநாடுகள்

தீன்தயால் மாற் றுத்திறனாளி மறுவாழ் வு திட்டம் பிராந் திய மாநாடு
தீன்தயால் மாற் றுத்திறனாளி மறுவாழ் வு திட்ட பிராந்திய மாநாடு மும் மபயில்
நமடகபற் றது. மாநாட்டிற் கு மகாராஷ்டிரா, மத்தியப் பிரவதசம் , குஜராத் மற் றும்
வகாவா மாநிலங் களில் உள் ள அரசு சாரா அமமப்புகள் மற் றும் அரச சார்பற் ற
பிரதிநிதிகளும் இதில் பங் வகற் றனர்.
BES EXPO 2019
தகவல் மற் றும் ஒளிபரப்பு கசயலாளர் அமித் கவர மற் றும் TRAI தமலவர்
ஆர்.எஸ்.சர்மா ஆகிவயார் 25 வது சர்வவதச புவி மற் றும் கசயற் மகக்வகாள்
ஒளிபரப்பு, BES EXPO 2019 மாநாடு மற் றும் கண்காட்சிமய துவக்கி மவத்தனர்.

திட்டங் கள்

‘சஷர்ரி சம் ரிதி உத்சவ் ‘
வீடமமப்பு மற் றும் நகர்ப்புற விவகாரங் கள் அமமச்சகம் நாட்டின் அமனத்து
பகுதிகளிலும் நகர்ப்புற வாழ் வாதாரங் கமள மமயமாகக் ககாண்ட ‘கஷர்ரி சம் ரிதி
உத்சவ் ’ என்ற பதிமனந்து நாள் நிகழ் சசி
் மய ஏற் பாடு கசய் துள் ளது.

உன்னதி[UNNATI] திட்டம்






”உன்னதி” (UNNATI - Unispace Nanosatellite Assembly & Training programme) என்ற
கபயரில் , இந்திய விண்கவளி ஆராய் ச்சி கழகத்தின் (ISRO) மூலம் நுண்
கசயற் மகக் வகாள் தயாரிப்பதற் கான பயிற் சி திட்டம் கபங் களூருவில் 17-1-2019
அன்று விண்கவளித் துமற அமமச்சர் ஜிவதந்திர சிங் கதாடங் கி மவத்தார்.
வளரும் நாடுகமளச் வசர்ந்த ஆராய் ச்சியாளர்களுக்கு சிறு கசயற் மகக்
வகாள் கமள உருவாக்குதல் பற் றிய பயிற் சி வழங் கவிருக்கும் இந்த திட்டத்தின்
கீழ் , மூன்று ஆண்டுகளுக்கு வழங் கப்படும் பயிற் சியில் , முதல் கட்டமாக, 17
நாடுகளிலிருந்து 30 நபர்கள் பங் வகற் கிறார்கள் .
உன்னதி[UNNATI] – யூனிஸ்வபஸ் நாவனா கசயற் மகக்வகாள் இமணப்பு மற் றும்
பயிற் சித் திட்டம் , ஐக்கிய நாடுகளின் விண்கவளி விவகாரங் களுக்கான ஐ.நா.
அலுவலகம் முன்முயற் சியின் ஒரு பகுதியாக இஸ்வராவால் கதாடங் கப்பட்டது.
ஐ.நா. மாநாட்டின் 50வது ஆண்டு நிமறமவ நிமனவுகூரும் வமகயில் இந்த
திட்டம் கசயல் படுத்தப்பட்டுள் ளது.

விருதுகள்

விவனஷ் வபாகட் என்பவர் [ககௌரவமான லாரஸ் உலக கம் வபக் ஆப் தி இயர்
விருதுக்கு பரிந்துமரக்கப்பட்ட முதல் இந்திய விமளயாட்டு வீரர்] லாரஸ் உலக
கம் வபக் ஆப் தி இயர் விருது கபற் றார்.

விமளயாட்டு சசய் திகள்

சடல் லி சர்வகதச சதுரங் க கிராண்ட்மாஸ்டர் ஓபன்
கடல் லி சர்வவதச சதுரங் க கிராண்ட்மாஸ்டர் ஓபன் பட்டத்மத கவன்றார் டி குவகஷ்.
இதன்மூலம் இந்தியாவின் இமளய கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆனார்.

இந் தியா Vs ஆஸ்திகரலியா ஒரு நாள் சதாடர்
கமல் வபார்னில் நடந்த மூன்றாவது ஒருநாள் வபாட்டியில் ஆஸ்திவரலியாமவ 7
விக்ககட் வித்தியாசத்தில் வீழ் த்தி கதாடமர 2-1 என்ற கணக்கில் இந்தியா கவன்றது.
ஆட்ட நாயகனாக சஹால் மற் றும் கதாடர் நாயகனாக வதானி அறிவிக்கப்பட்டார்.
மகலசியா மாஸ்டர்ஸ் கபட்மிண்டன்
மவலசிய மாஸ்டர்ஸ் வபட்மின்டனின் கபண்கள் ஒற் மறயர் பிரிவில் சாய் னா வநவால்
அமர இறுதிக்குள் நுமழந்தார்.

Date : 2019 Jan 19

மாநில சசய் திகள்

டிப் கபா[Diffo] பாலம் திறப் பு
அருணாச்சல பிரவதசத்தில் , வலாயர் திபாங் பள் ளத்தாக்கு மாவட்டத்தில் உள் ள சிபூ
ஆற் றின் மீது டிப்வபா[Diffo] பாலத்மத பாதுகாப்பு அமமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்
அருணாச்சல பிரவதசத்தில் , பாதுகாப்பு அமமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் திறந்து
மவத்தார். இந்த பாலத்தின் நீ ளம் 426 மீட்டராகும் , இதன் வவமல 2011ல் துவங் கியது.

உலக சசய் திகள்

சஜர்மன் பாராளுமன்றம் பாதுகாப் பான நாடுகளாக வமகப் படுத்தல்
வட ஆபிரிக்க நாடுகளான அல் ஜீரியா, துனிசியா, கமாராக்வகா மற் றும்
வஜார்ஜியாமவ பாதுகாப்பான நாடுகளாக வமகப்படுத்துவதற் கான ஒரு வமரவு
சட்டத்மத கஜர்மன் பாராளுமன்றம் ஏற் றுள் ளது.

புரிந் துணர்வு ஒப் பந் தம் (MoU)

குஜராத் 130 ஒப் பந் தங் களில் மகசயழுத்து
குஜராத் அரசு, மூன்று நாள் 9-வது துடிப்புமிக்க குஜராத் உச்சிமாநாட்டின் முதல்
நாளில் , பல் வவறு துமறகளில் 56,000 வகாடி ரூபாய் மதிப்புள் ள முதலீடு
கசய் வதற் கான 130 ஒப்பந்தங் களில் மககயழுத்திட்டது.

விமளயாட்டு சசய் திகள்

மகலசியா மாஸ்டர்ஸ் 2019
வகாலாலம் பூரில் நமடகபற் று வரும் அமரயிறுதிப் வபாட்டியில் ஸ்கபயின் வீரர்
கவராலினா மரின் (ஸ்கபயின்) இடம் 16-21, 13-21 என்ற கசட் கணக்கில் சாய் னா
வநவால் வதால் வியமடந்து கதாடமர விட்டு கவளிவயறினார்.

இந் திய பாரா–பளுதூக்கும் வீரருக்கு 4 ஆண்டுகள் தமட
இரண்டாவது முமறயாக ஊக்க மருந்து பயன்படுத்திய விதிமீறலுக்காக சர்வவதச
பாராலிம் பிக் கமிட்டி இந்திய பாரா-பளுதூக்கும் வீரர் விக்ரம் சிங் கிற் கு 4 ஆண்டுகள்
தமட விதித்தது.

Date : 2019 Jan 20-21

உலக சசய் திகள்

சீன மக்கள் சதாமக வளர்சசி
் 2018




2018 ஆம் ஆண்டில் சீனாவின் மக்கள் கதாமக 23 மில் லியனாக
அதிகரித்துள் ளது, உலகின் மிக அதிக மக்கள் கதாமக ககாண்ட நாடுகளின்
வளர்ச்சி விகிதம் கதாடர்ந்து சரிந்து வருகின்றது.
உலகின் இரண்டாவது மிக அதிக மக்கள் கதாமக ககாண்ட நாடான
இந்தியாவில் 362 பில் லியன்களுடன் கமதுவான மக்கள் வளர்ச்சிமய சந்தித்து
வருகிறது.

2020 ஆம் ஆண்டிற் கான உலக கட்டிடக்கமல தமலநகரம்











2020 ஆம் ஆண்டுக்கான உலக கட்டிடக்கமல தமலநகரமாக பிவரசிலிய நகரம்
ரிவயா டி கஜனிவரா ஐ.நா. கல் வி, அறிவியல் மற் றும் கலாச்சார அமமப்பால்
(யுகனஸ்வகா) வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள் ளது.
யுகனஸ்வகா மற் றும் சர்வவதச கட்டிடக் கமல நிபுணர்கள் கூட்டமமப்பு
ஆகிவயாரால் 2018 நவம் பரில் கதாடங் கப்பட்டத் திட்டத்தின் கீழ் இந்த சிறப்மப
கபறும் முதல் நகரம் ரிவயா ஆகும் .
இந்த இடத்மதப் கபறுவதற் கு பாரீஸ் மற் றும் கமல் பர்ன் ஆகியவற் மற ரிவயா
முந்தியுள் ளது.
கட்டிடக் கமலயின் முதல் உலக தமலநகரமாக, ரிவயா டி கஜனிவராவானது
‘அமனத்து உலகங் களும் ஒவர உலகவம’ (All the worlds. Just one world) என்ற
கருத்துருவின் கீழ் ஒரு கதாடர் நிகழ் மவ நடத்தும் .
வமலும் இது சர்வவதச அளவில் ஏற் றுக் ககாள் ளப்பட்ட நீ டித்த வளர்ச்சிக்கான
இலக்குகள் 2030-ன் 11-வது குறிக்வகாளான நகரங் கமளயும் மனித
குடிவயற் றங் கமள உள் ளடக்கிய, பாதுகாப்பாக, சீராக மற் றும் நிமலயாக
மாற் றுதமலயும் ஊக்குவிக்கும் .
மூன்று ஆண்டுக்கு ஒருமுமற நடக்கும் யுஐஏ உலகக் காங் கிரஸ் 2020
ஜூமலயில் , இந்த நகரத்தில் நமடகபறும் .

அறிவியல் சசய் திகள்

அசமரிக்க உளவு சசயற் மகக்ககாள்



அகமரிக்க உளவு கசயற் மகவகாள் கலிஃவபார்னியாவிலிருந்து விண்கவளி
சுற் றுப்பாமதக்கு ஏவப்பட்டது.
வான்ட்ன்கபர்க் விமானப் பமடத் தளத்திலிருந்து வதசிய உளவு பார்க்கும்
அலுவலக கசயற் மகக் வகாளானது சக்தி வாய் ந்த கடல் டா 4 என்ற கனரக
ராக்ககட் மூலமாக கசலுத்தப்பட்டது.







NROL-7 என கபயரிடப்பட்ட இந்த திட்டமானது 2006-ல் நிறுவப்பட்ட
இந்நிறுவனத்தின் 132-வது கவற் றிகரமான கசலுத்துதல் ஆகும் .
இது கட்டுப்பாட்டு மமயம் மற் றும் ஏவுதளத்திற் கிமடவயயான தகவல்
கதாடர்பு பிரச்சிமனகளால் விண்ணில் கசலுத்துவது தள் ளி மவக்கப்பட்ட
பின்னரான இரண்டாவது முயற் சியில் கசலுத்தப்பட்டது ஆகும் .
வதசிய உளவு பார்க்கும் அலுவலகமானது அகமரிக்க உளவு கசயற் மகக்
வகாள் களுக்குப் கபாறுப்பானதாகும் .
ஒன்றிமணந்த கசலுத்துதல் கூட்டணியானது (United Launch Alliance) லாக்ஹீட்
மார்டின் மற் றும் வபாயிங் ஆகியவற் றின் கூட்டு முயற் சியாகும் .

தரவரிமச

உலகளாவிய ஆகலாசமன நிறுவனம் PwC அறிக்மக




2019 உலகின் மிகப்கபரிய கபாருளாதார தரவரிமசப் பட்டியலில் இந்தியா
இங் கிலாந்மத பின்னுக்கு தள் ளி 5-வது இடத்மத பிடித்து உள் ளது என
உலகளாவிய ஆவலாசமன நிறுவனமான PwC கதரிவித்துள் ளது.
கபாருளாதார வளர்ச்சியில் முன்வனற் றத்துடன் அகமரிக்கா பணக்கார
நாடுகளின் பட்டியலில் கதாடர்ந்து முதலிடத்தில் உள் ளது. சீனா 2-வது
இடத்திலும் , ஜப்பான், கஜர்மனி முமறவய 3 மற் றும் 4-வது இடங் களிலும்
உள் ளன.

1) அகமரிக்கா – 19.39 டிரில் லியன் டாலர்கள்
2) சீனா – 12.23 டிரில் லியன் டாலர்கள்

உலக சபாருளாதார மன்ற ஆண்டு சந் திப் பு

48-வது உலக கபாருளாதார மன்ற மாநாடு (உலக கபாருளாதார மன்றம் -World
Economic Forum-WEF) வருடாந்திர சந்திப்பு சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் டாவவாஸ் நகரில்
நமடகபறுகிறது.

இந்த நிகழ் வின் தீம் : ‘Globalization 4.0: Shaping a Global Architecture in the Age of the Fourth
Industrial Revolution’

நியமனங் கள்
காங் வகாவின் ஜனாதிபதியாக கபலிக்ஸ் ஷிவஷக்வகடி நியமிக்கப்பட்டார்.
மடகாஸ்கரின் ஜனாதிபதியாக ஆண்ட்ரி ராவஜா எலினா நியமிக்கப்பட்டார்.

விமளயாட்டு சசய் திகள்

ஆஸ்திகரலிய ஓபன் சடன்னிஸ்




கமல் வபார்னில் நமடகபறும் ஆஸ்திவரலிய ஓபன் கடன்னிஸ் வபாட்டியில்
தரவரிமசயில் 16 வது இடத்தில் உள் ள கசரீனா வில் லியம் ஸ் உலகின் நம் பர்
ஒன் வீராங் கமனயான சிவமானா ஹாகலப்மப 6-1, 4-6, 6-4 என்ற கசட்
கணக்கில் வீழ் த்தி காலிறுதிக்கு முன்வனறினார்.
ரஃவபல் நடால் கால் இறுதிவபாட்டிக்கு முன்வனறினார்.

டாட்டா ஸ்டீல் சதுரங் க கபாட்டி
கநதர்லாந்தில் நமடகபறும் டாட்டா ஸ்டீல் சதுரங் க வபாட்டியில் ஐந்து முமற உலக
சாம் பியனான விஸ்வநாதன் ஆனந்த் எட்டாவது சுற் றில் அஜர்மபஜானின் ஷகிரியார்
மாமடயாவராமவ கவன்றார். இதன்மூலம் வநார்வவயின் மக்னஸ் கார்ல் ஸனுடன்
முன்னணி இடத்மத பகிர்ந்துககாண்டார்.

மும் மப மராத்தான்

ககன்யாவின் காஸ்மாஸ் லாகட் மற் றும் எத்திவயாப்பியாவின் கவார்க்வநஷ் அலமு
ஆகிவயார் மும் மபயில் நமடகபற் ற டாடா மும் மப மராத்தான் வபாட்டியில் ஆண்கள்
மற் றும் கபண்களின் பிரிவில் கவன்றனர்.

கககலா இந் தியா இமளஞர் விமளயாட்டு
புவனயில் நமடகபற் ற வகவலா இந்தியா இமளஞர் விமளயாட்டுப் வபாட்டிகள் நடந்து
முடிந்தன. ஒட்டுகமாத்த வகாப்மபமய மகாராஷ்டிரா மகப்பற் றியது.
1) மகாராஷ்டிரா 228 பதக்கம் 2) ஹரியானா 178 பதக்கம் 3) கடல் லி 136 பதக்கம் .

சர்வகதச சடன்னிஸ் கூட்டமமப் பு கபாட்டிகள்
சிங் கப்பூரில் நமடகபற் ற சர்வவதச கடன்னிஸ் கூட்டமமப்பின் 25,000 டாலர்
மதிப்பிலான கபண்கள் வபாட்டியில் இந்தியாவின் அங் கிதா கரய் னா கவற் றி
கபற் றுள் ளார்.

Date : 2019 Jan 22

மாநில சசய் திகள்

மணிப் பூர், கமகாலயா, திரிபுரா மாநில தினம்



மணிப்பூர், வமகாலயா மற் றும் திரிபுரா ஆகிய மாநிலங் கள் தங் கள் 47வது
மாநில தினத்மத 2019 ஜனவரி 21 அன்று ககாண்டாடின.
1972 ஆம் ஆண்டில் இந்த மூன்று மாநிலங் களும் வடகிழக்கு பிராந்தியம்
(மறுசீரமமப்பு) சட்டம் , 1971 ன் கீழ் முழுமமயான மாநிலங் களாக இவத
தினத்தில் இயங் க கதாடங் கியது.




முந்மதய சுவதச அரசுகளான திரிபுரா மற் றும் மணிப்பூர் ஆகியமவ 1949 ஆம்
ஆண்டு இந்தியாவில் இமணந்தன.
வமகாலயாவானது முழு மாநிலமாக மாறுவதற் கு முன்னர் அசாம் மாநிலத்தின்
ஒரு பகுதியாக இருந்தது.

15வது பிரவாசி பாரதீய திவாஸ்
பிரதமர் நவரந்திர வமாடி உத்திரப்பிரவதச மாநில வாரணாசியில் 15 வது பிரவாசி
பாரதி திவாஸ் நிகழ் சசி
் கமள கதாடங் கிமவத்தார். 15 வது பதிப்பில் ஐக்கிய அரபு
நாடுகளில் இருந்து 300 க்கும் அதிகமான இந்தியர்கள் பங் வகற் றனர்.
தீம் : “புதிய இந் தியாமவ உருவாக் குவதில் இந் தியாவின் புலம் சபயர்ந்கதாரின்
பங் கு”

தரவரிமச

2019 எசடல் கமன் நம் பிக்மகயான நாடுகளின் தரவரிமச குறியீடு
அரசு, வணிகம் , என்.ஜி.ஓக்கள் மற் றும் ஊடகங் கள் பிரிவில் உலகின் மிக
நம் பத்தகுந்த நாடுகளில் இந்தியா உள் ளது.
சீனா மக்களிமடவய தகவல் அளிப்பதிலும் கபாது மக்கள் நம் பிக்மகயிலும்
முதலிடத்தில் உள் ளது.
இந்தியாவில் மக்களிமடவய தகவல் அளிப்பதில் இரண்டாவது இடத்திலும் , கபாது
மக்கள் பிரிவில் மூன்றாவது இடத்தில் உள் ளது.

பாதுகாப் பு நிகழ் வுகள்

SEA VIGIL உடற் பயிற் சி






”26/11 க்கு 10 வருடங் களுக்கு பின்னால் ” (Ten Years After "26/11") என்ற
கபயரில் இந்திய கடற் பமடயின் மிகப்கபரிய கடவலார இராணுவ ஒத்திமக 221-2019 அன்று கதாடங் கப்பட்டது. 26-11-2008 அன்று நமடகபற் ற மும் மப
பயங் கரவாத தாக்குதமலயடுத்து தீவிரவாதிகளின் கடல் வழி
ஊடுருவமல தடுப்பதற் கு இந்திய கடற் பமட அதிக கவனம் கசலுத்தி
வருகிறது.
இந்த இராணுவ ஒத்திமகயின் முதல் கட்டமாக, “கடல் கண்காணிப்பு ஒத்திமக”
(SEA VIGIL) என்ற கபயரில் இந்தியாவின் 7516.6 km நீ ள கடவலாரம் முழுவதிலும்
தீவிரவாத ஊடுருவல் தடுப்பு பயிற் சிகள் நமடகபறுகின்றன.
பயிற் சி SEA VIGIL, முதன்முமறயாக 6 கிமீ இந்தியாவின் கடவலார
மற் றும் பிரத்வயக கபாருளாதார மண்டலத்தில் நடத்தப் படுகிறது. 13 கடவலார
மாநிலங் கள் மற் றும் யூனியன் பிரவதசங் கமள உள் ளடக்கிய மீன்பிடி மற் றும்
கடவலார சமூகங் கள் உட்பட அமனத்து கடல் வழி பங் குதாரர்கமளயும்
உள் ளடக்கி இந்த பயிற் சி வமற் ககாள் ளப்படுகிறது.

மாநாடுகள்

இந் தியா உருக்கு இரும் பு (Steel) 2019 கண்காட்சி மற் றும் மாநாடு
இந்தியா ஸ்டீல் 2019 கண்காட்சி மற் றும் மாநாடு மும் மபயில் கதாடங் கியது. எஃகு
அமமச்சகத்தால் ஏற் பாடு கசய் யப்பட்ட மூன்று நாள் நிகழ் வு, எஃகு
கதாழிற் துமறயில் எதிர்கால வளர்ச்சி பாமதமய விளக்க உதவும் வமகயில்
ஏற் ப்பாடு கசய் யப்பட்டது.

விமளயாட்டு நிகழ் வுகள்

ஐசிசி சடஸ்ட்,மற் றும் ஒருநாள் கனவு அணியில் ககப் டன்
சர்வவதச கிரிக்ககட் கவுன்சில் 2018 ஆண்டின் ஆண்களுக்கான கடஸ்ட் மற் றும்
ஒருநாள் கனவு அணிகள் விவரத்மத கவளியிட்டுள் ளது. இதில் விராத் வகாஹ்லி
வகப்டன் மற் றும் வபட்ஸ்வமனாக வதர்வுகசய் யப்பட்டுள் ளார்.

பி.சி.சி.ஐ. ஊக்க ஊதியம்
கடஸ்ட் கதாடர் வரலாற் றில் முதல் முமறயாக ஆஸ்திவரலிய அணிமய அதன்
கசாந்த மண்ணில் இந்தியா வீழ் த்தியது. அதற் கான ஊக்க ஊதியமாக ரூ 20
லட்சத்மத இந்திய கிரிக்ககட் மூத்த வதர்வு குழு உறுப்பினர்களுக்கு வழங் க
பி.சி.சி.ஐ. அறிவிப் பு கவளியிட்டுள் ளது.

இந் கதாகனசியா மாஸ்டர்ஸ் பூப் பந் தாட்டம் (Badminton)
ஜகார்தாவில் இந்வதாவனசியா மாஸ்டர்ஸ் பூப்பந்தாட்டம் கதாடங் கியது.

Date : 2019 Jan 23

முக்கியமான நாட்கள்

ஜனவரி 23 – கநதாஜி சுபாஷ் சந் திர கபாஸ் சஜயந் தி



வநதாஜி (தமலவர்) என்று இந்திய மக்களால் அமழக்கப்படும் சுபாஷ் சந்திர
வபாஸ் ஜனவரி 23, 1897ல் பிறந்தார்.
இரண்டாம் உலகப் வபார் நமடகபற் ற வபாது கவளிநாடுகளில் வபார்க்
மகதிகளாய் இருந்த நூற் றுக்கணக்கான இந்தியர்கமள ஒன்றுதிரட்டி இந்திய

வதசிய ராணுவத்மத உருவாக்கி அப்வபாது இந்தியாமவ ஆட்சி கசய் த
ஆங் கிவலயருக்கு எதிராகத் தாக்குதல் நடத்தியவர்.ஆங் கிவலயர்கள் இவருக்கு
பயந்து தான் சுதந்திரம் தந்தார்கள் என்ற கூற் றும் உண்டு.அத்தமகய மாவீரன்
பிறந்த நாள் ஜனவரி

சசங் ககாட்மடயில் சுபாஷ் சந் திரகபாஸ் அருங் காட்சியகம்




சுதந்திரப் வபாராட்ட வீரர்கமள நிமனவுகூர்ந்து மலரஞ் சலி கசலுத்திய
பிரதமர் திரு நவரந்திர வமாடி, வநதாஜி சுபாஷ் சந்திரவபாஸின் 122-வது பிறந்த
ஆண்டிமனக் குறிக்கும் வமகயில் கசங் வகாட்மடயில் 23.01.2019
அருங் காட்சியகத்மதயும் திறந்து மவத்தார்.
ஜாலியன் வாலாபாக் மற் றும் முதலாம் உலகப் வபார் குறித்த யாத்- இ ஜாலியன் அருங் காட்சியகத்மதயும் ,புதுதில் லி கசங் வகாட்மடயில்
இந்தியாவின் முதலாவது சுதந்திரப் வபார் 1857 குறித்த
அருங் காட்சியகத்மதயும் , இந்தியக் கமலகள் குறித்த த்ரிஷ்ய கலா
அருங் காட்சியகத்மதயும் பார்மவயிட்டார். இந்த நான்கு
அருங் காட்சியகங் களும் க்ரந்தி மந்திர் என கபயரிடப்பட்டுள் ளது.

இந் தியா ககா–ஆர்டிகனட்மஸ பகிர்வு



இந்திய – பாகிஸ்தான் சர்வவதச எல் மலயில் உள் ள கர்தார்பூர் பகுதியின் வகாஆர்டிவனட்மஸ பாகிஸ்தானுடன் இந்தியா பகிர்ந்து ககாண்டுள் ளது.
புதுடில் லிக்கு பாகிஸ்தானியத் தூதரக பிரதிநிதிகள் விஜயம் கசய் வதற் கான
வததிகமள அளித்ததாக இந்திய கவளியுறவுத் துமற அமமச்சகம்
கதரிவித்துள் ளது.

தாய் லாந் தில் கதர்தல்
தாய் லாந்தில் ஜனவரி 2014 ல் ஜனநாயக முமறயில் வதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட அரசாங் கம்
வன்முமற மற் றும் ஆர்ப்பாட்டங் களால் கமலந்த பின் நடக்கும் முதல் வதர்தல்
இதுவாகும் .கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆண்டுகள் இராணுவ ஆட்சிக்குப் பின்னர், மார்ச் 24 ம்
வததி தாய் லாந்தில் வதர்தல் நமடகபறவவுள் ளது.

ஒப் பந் தங் கள்

உணவுப் பதப் படுத்துதல் துமறயில் இந் தியா மற் றும் ஜப் பான் இமடகய
புரிந் துணர்வு ஒப் பந் தம்
பிரதமர் திரு நவரந்திர வமாடி தமலமமயிலான மத்திய அமமச்சரமவ
உணவுப்பதப்படுத்துதல் துமறயில் இந்தியா- ஜப்பான் இமடவயயான புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தத்திற் கு ஒப்புதல் அளித்துள் ளது.

பலன்கள் :உணவுப் பதப்படுத்துதல் துமறயில் இருநாடுகளும் பயனமடயும் வமகயில் , இந்த
ஒப்பந்தம் அமமந்துள் ளது. இருநாடுகளிலும் கமடபிடிக்கப்படும் சிறந்த உணவுப்
பதப்படுத்துதல் முமறகள் ஊக்கப்படுத்தப்பட்டு, சந்மத அணுகுமுமறமயயும்
வமம் படுத்தும் . இதன் மூலம் புதிய கதாழில் நுட்பங் களும் கசயல் முமறகளும்
இருநாடுகளிலும் அறிமுகப்படுத்தப்படும் .

இந் தியா மற் றும் குமவத் இமடகய புரிந் துணர்வு ஒப் பந் தம்
பிரதமர் திரு.நவரந்திர வமாடி தமலமமயில் நமடகபற் ற அமமச்சரமவக் கூட்டத்தில்
வீட்டுவவமலத் கதாழிலாளர்கமளப் பணியமர்த்துவதில் ஒத்துமழக்க இந்தியாகுமவத் இமடவயயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற் கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
குமவத் நாட்டில் வவமலக்கு அமர்த்தப்படும் கபண் கதாழிலாளர்கள் உள் ளிட்ட
இந்தியத் கதாழிலாளர்களுக்கான பாதுகாப்மப வலுப்படுத்துவதற் கான
ஒத்துமழப்புக் கட்டமமப்மப இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ககாண்டுள் ளது.

சார்க் உறுப் பு நாடுகளுக்கு இமடகய நாணய பரிமாற் றம்
சார்க் உறுப்பு நாடுகளுக்கு இமடவய நாணய பரிமாற் ற ஏற் பாட்டுக்கான
கட்டமமப்பின் திருத்தத்திற் கு பிரதமர் திரு நவரந்திர வமாடி தமலமமயிலான
மத்திய அமமச்சரமவ கடந்த காலத்மத உள் ளடக்கிய ஒப்புதமல வழங் கியுள் ளது.
இந்த வசதி ஒட்டுகமாத்த வடிவமமப்பிற் குள் 400 மில் லியன் அகமரிக்க டாலர்
மதிப்பிலான காத்திருப்பு பரிமாற் றத்மத உள் ளடக்கியது.

சரக்கு மற் றும் கசமவ வரி கமல் முமறயீட்டுத் தீர்ப்பாயத்தின் கதசிய அமர்வு
(ஜிஎஸ்டிஏடி)
பிரதமர் திரு.நவரந்திர வமாடி தமலமமயில் நமடகபற் ற மத்திய அமமச்சரமவ
சரக்கு மற் றும் வசமவ வரி வமல் முமறயீட்டுத் தீர்ப்பாயத்தின் வதசிய அமர்மவ
(ஜிஎஸ்டிஏடி) உருவாக்க ஒப்புதல் அளித்துள் ளது. வமல் முமறயீட்டுத் தீர்ப்பாயத்தின்
வதசிய கபஞ் ச ் புதுதில் லியில் அமமக்கப்படும் . இதற் கு அதன் தமலவர் தமலமம
தாங் குவார். மத்திய அரசிலிருந்து ஒரு கதாழில் நுட்ப உறுப்பினரும் , மாநில
அரசிலிருந்து ஒரு கதாழில் நுட்ப உறுப்பினரும் இதில் இடம் கபற் றிருப்பார்கள் .

விருதுகள்

சுபாஷ் சந் திரகபாஸ் அப் டா பிரபந் தன் புரஸ்கார்




சுபாஷ் சந்திரவபாஸ் அப்டா பிரபந்தன் புரஸ்கார் என கபயரிடப்பட்டுள் ள
வருடாந்தர விருதிமன மத்திய அரசு வழங் குகிறது. வநதாஜி சுபாஷ்
சந்திரவபாஸின் பிறந்ததினமான ஜனவரி 23-ஆம் வததி ஒவ் கவாரு ஆண்டும்
இந்த விருது அறிவிக்கப்படும் .
வபரிடர் நிர்வாகத்தில் சிறந்து விளங் கும் அமமப்புகள் மற் றும் இந்தியக்
குடிமக்களுக்கு இந்த விருது வழங் கப்படும் . வபரிடர் தடுப்பு, குமறப்பு, தயார்
நிமலயில் மவத்தல் , மீட்பு, நிவாரணம் , மறுவாழ் வு, ஆராய் ச்சி / புதிய
கண்டுபிடிப்பு அல் லது முன்கனச்சரிக்மக வபான்றவற் றில் சிறப்பாக

கசயல் பட்டவர்கள் அல் லது கசயல் பட்ட அமமப்புகள் சுபாஷ் சந்திரவபாஸ்
அப்டா பிரபந்தன் விருதுகபற தகுதி உள் ளவர்கள் .

விமளயாட்டு சசய் திகள்

கவகமாக 100 விக்சகட்டுகமள எட்டி ஷமி சாதமன
இந்திய அணியின் வவகப்பந்துவீச்சாளர் முகமது ஷமி நியூசிலாந்துக்கு எதிரான
முதலாவது ஒருநாள் வபாட்டியில் முதல் விக்ககட்மட வீழ் த்தியவபாது, சர்வவதச
ஒருநாள் அரங் கில் தனது 100-வது விக்ககட்மட வீழ் த்திய மமல் கல் மல எட்டினார்.
இதன் மூலம் 100 விக்ககட்டுகமள மிகவவகமாகத் தனது 56-வது வபாட்டியில் அமடந்த
இந்திய வீரர் எனும் சிறப்மப முகமது ஷமி கபற் றார்.

சர்வகதச பளு தூக்குதல் கூட்டமமப் பு
2018 ஆம் ஆண்டு வகால் டு வகாஸ்டில் நமடகபற் ற காமன்கவல் த் வபாட்டியில் ,
சஞ் சீதா 53 கிவலா பிரிவில் தங் கம் கவன்றார். ஆனால் ஊக்க மருந்து
பயன்படுத்தியதாக அவருக்கு தமட விதிக்கப்பட்டது. காமன்கவல் த் வபாட்டியில்
தங் கம் கவன்ற குமுக்சம் சஞ் சிதா சானு மீது விதித்த இந்தத் தமடமய ஜனவரி 23
அன்று சர்வவதச பளு தூக்குதல் கூட்டமமப்பு (IWF) ரத்து கசய் தது.

Date : 2019 Jan 24

முக்கியமான நாட்கள்

ஜனவரி 24 – சர்வகதச கல் வி தினம்
ஒவ் கவாரு ஆண்டும் ஜனவரி 24 அன்று சர்வவதச கல் வி தினம்
ககாண்டாடப்படுகிறது. மனித உரிமமகள் பற் றிய உலகளாவிய பிரகடனத்தின் 26
வது ஷரத்தில் கல் விக்கான உரிமம உள் ளது. இந்த அறிவிப்பு இலவச மற் றும் கட்டாய
அடிப்பமட கல் விக்கு அமழப்பு விடுக்கிறது.

ஜனவரி 24 – கதசிய சபண் குழந் மதகள் தினம்






வதசியப் கபண் குழந்மதகள் தினம் ஜனவரி,24 அன்று புதுதில் லியில் மத்திய
மகளிர் மற் றும் குழந்மதகள் வமம் பாட்டு அமமச்சகத்தால்
ககாண்டாடப்படுகிறது.
கபண் குழந்மதமயப் பாதுகாப்வபாம் , கபண் குழந்மதகளுக்குக் கல் வி
அளிப்வபாம் என்ற திட்டத்தின் ஆண்டு விழாவாகவும் இந்த நிகழ் சசி
்
நமடகபறும் .
“ஒளிமயமான எதிர்காலத்திற் காகப் கபண்குழந்மதகளுக்கு அதிகாரம்
அளித்தல் ” என்பது இந்த விழாவின் மமயப்கபாருளாக இருக்கும் .

2-நாள் உலக முதலீட்டாளர்கள் உச்சி மாநாடு





கசன்மனயில் கடந்த 2015-ம் ஆண்டு கசப்டம் பர் மாதம் 9, 10-ந் வததிகளில் முதல்
முமறயாக உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடத்தப்பட்டது.
தமிழக அரசு நடத்தும் , இரண்டாவது உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு,
கசன்மன நந்தம் பாக்கத்தில் உள் ள கசன்மன வர்த்தக
மமயத்தில் கதாடங் குகிறது.
இதில் இந்தியா மற் றும் கவளிநாட்டு கதாழில் துமறயிலிருந்து சுமார் ஐந்து
ஆயிரம் பிரதிநிதிகள் பங் குகபறுவார்கள் .

மாநாடுகள்
கதசிய கவளாண் மாநாடு 2019

வவளாண் மற் றும் விவசாயிகளின் நலன்புரி அமமச்சகம் 2019 ஆம் ஆண்டு புது
தில் லியில் 2019 வகாமடகால பிரச்சாரத்தின் வதசிய வவளாண் மாநாட்மட ஏற் பாடு
கசய் தது. மாநாட்டின் குறிக்வகாள் எதிர்வரும் வகாமடக்கால பயிர்கள் / வகாமடகால
பயிர் உற் பத்திமய அதிகரிப்பதற் கான வாய் ப்மபப் பற் றி விவாதிப்பதற் கு ஆகும் .

பாதுகாப் பு சசய் திகள்
‘INS Kohassa’
கடற் பமடத் தமலவர் அட்மிரல் சுனில் லன்பா அந்தமான் மற் றும் நிக்வகாபார்
தீவுகளில் உள் ள டிக்லிபூரில் புதிய கடற் பமட விமான தளமான ‘ஐஎன்எஸ்
வகாஹாசா’மவ திறந்து மவத்தார்.

விருதுகள்
ப் ரவசி பாரதிய சம் மான் விருது
ஐக்கிய அரபு எமிவரட்டில் இருந்த மூன்று இந்தியர்கள் கிரிஷ் பந்த், சுவரந்தர் சிங்
கந்தாரி மற் றும் டாக்டர் ஜுவலகா தாத் ஆகிவயார் ப்ரவசி பாரதிய சம் மான் விருது
கபற் றனர்.

சர் கார்பீல் ட் கசாபர்ஸ் டிராபி
சர் கார்பீல் ட் வசாபர்ஸ் டிராபிமய விராத் வகாலி கபற் றார்.

சிறந் த வளர்ந்து வரும் கிரிக்சகட் வீரர் விருது
ஐசிசி 2018 சிறந்த வளர்ந்து வரும் வீரர் விருமத இந்தியாவின் ரிஷப் பண்ட் கவன்று
அசத்தியுள் ளார். இங் கிலாந்தில் சதம் அடித்த முதல் இந்திய விக்ககட் கீப்பர்,
அடிகலய் டு கடஸ்ட்டில் 11 வகட்சக
் ள் அதிக வகட்ச ் பிடித்த சாதமனமய சமன்

கசய் தது உள் ளிட்ட கசயல் பாடுகளுக்காக பண்ட் வளர்ந்து வரும் வீரர் விருமத
கவன்று அசத்தியுள் ளார்.
2018க்கான சிறந் த அம் பயர் விருது




ஐசிசி 2018க்கான சிறந்த அம் பயர் விருது இலங் மக குமார் தர்மவசனாவிற் கு
வழங் கப்பட்டுள் ளது. இதற் கு முன் 2012இல் சிறந்த அம் பயர் விருது கவன்ற
தர்மவசனா இரண்டாம் முமறயாக சிறந்த அம் பயர் விருது கவன்றுள் ளார்.
ஸ்பிரிட் ஆஃப் கிரிக்ககட் விருது – ஐசிசி ஸ்பிரிட் ஆஃப் கிரிக்ககட்
(கிரிக்ககட்டின் ஆன்மா) விருமத நியூசிலாந்து அணியின் வகப்டன் வகன்
வில் லியம் சன் கவன்றார்.

2018 சிறந் த அகசாசிகயட் அணி வீரர் விருது
சிறந்த அவசாசிவயட் அணி வீரர் ஐசிசி 2018 சிறந்த அவசாசிவயட் அணி வீரர் விருமத
ஸ்காட்லாந்து அணியின் காகலம் கமக்லியாட் கவன்றார். அவர் ஆப்கன் மற் றும்
இங் கிலாந்து அணிக்கு எதிராக ஸ்காட்லாந்து அணி கவற் றி கபற் ற வபாட்டிகளில்
சதம் அடித்து இருந்தார்.

சிறந் த ஒருநாள் கபாட்டி வீரர் விருது
வகாலி இரண்டாவது ஆண்டாக சிறந்த ஒருநாள் வபாட்டி வீரர் விருமத கவன்றுள் ளார்
. 2018இல் 1202 ரன்கள் அடித்து இருந்தார். இதன் சராசரி 133.55 ஆகும் . வமலும் , 2018இல்
ஒருநாள் வபாட்டிகளில் விமரவாக 10,000 ரன்கள் கடந்த வீரர் என்ற சாதமனமயயும்
புரிந்தார்.

சிறந் த சடஸ்ட் வீரர் விருது
வகாலி சிறந்த கடஸ்ட் வீரர் விருமத கவன்றுள் ளார். ஒருநாள் வபாட்டிகள் வபான்வற
கடஸ்ட் வபாட்டிகளிலும் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர் வகாலி தான். 2018இல் 1322 ரன்கள்
அடித்து இருந்தார். இத சராசரி 55.08 ஆகும் .
2௦18இன் சிறந் த வீரர்

ஒருநாள் வபாட்டிகள் மற் றும் கடஸ்ட் இரண்டிலும் சிறந்த வீரர் விருது கவன்ற வகாலி,
2௦18இன் சிறந்த வீரர் விருமதயும் கவன்று அசத்தியுள் ளார். கடந்த ஆண்டு ஒட்டு
கமாத்தமாக அதிக சர்வவதச ரன்கள் அடித்தவரும் வகாலி தான். 37 வபாட்டிகளில் , 47
இன்னிங் க்ஸ்களில் 2735 ரன்கள் அடித்தார் வகாலி. இதன் சராசரி 68.37 ஆகும் . இதில் 11
சதம் , 9 அமரசதம் அடங் கும் .

விமளயாட்டு சசய் திகள்

இந் கதாகனசியா மாஸ்டர்ஸ் கபட்மின்டன்
பி.வி. சிந்து மற் றும் கிடாம் பி ஶ்ரீகாந்த் ஜகார்தாவில் நமடகபறும் இந்வதாவனசியா
மாஸ்டர்ஸ் வபட்மிண்டனின் காலிறுதிக்கு தகுதி கபற் றனர்.

ஆஸ்திகரலிய ஓபன் சடன்னிஸ்
கசக் குடியரசின் கபட்ரா கிவிவடாவா மற் றும் ஜப்பானின் நவவாமி ஒசாகா கபண்கள்
ஒற் மறயர் கிராண்ட் ஸ்லாம் இறுதிப் வபாட்டிக்குள் நுமழந்தனர்.

இந் தியா Vs நியூசிலாந் து ஒரு நாள் சதாடர்
வநப்பியரில் நடந்த முதல் ஒருநாள் வபாட்டியில் இந்திய அணி 8 விக்ககட்
வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்மத வீழ் ததி
் யது. இதன்மூலம் 5 வபாட்டிகள் ககாண்ட
கதாடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிமல வகிக்கிறது.

இந் தியா Vs நியூசிலாந் து சபண்கள் ஒருநாள் சதாடர்
வநப்பியரில் நடந்த முதல் ஒருநாள் வபாட்டியில் இந்திய கபண்கள் அணி 9 விக்ககட்
வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்மத வீழ் ததி
் யது.

Date : 2019 Jan 25

முக்கியமான நாட்கள்
ஜனவரி 25 – கதசிய வாக்காளர்கள் தினம்




9 வது வதசிய வாக்காளர் தினம் வதர்தலில் அமனத்து குடிமக்களின் வமம் பட்ட
பங் களிப்புக்காக நாடு முழுவதும் ககாண்டாடப்படுகிறது. தீம் – “No Voter to be
Left Behind”.
சிறந்த வதர்தல் நமடமுமறகளுக்கான வதசிய விருதுகள் வதர்தல் களின் வபாது
சிறப்பாக கசயல் படும் அதிகாரிகளுக்கு வழங் கப்படும் .

மாநில சசய் திகள்
49 வது முழு மாநில அந் தஸ்து சபற் ற தினம்



இமாச்சல பிரவதசம் 1971 ம் ஆண்டு ஜனவரி 25ம் வததி 18 வது மாநிலமாக
உருவானது.
இமாச்சல பிரவதசம் , 49 வது முழு மாநில அந்தஸ்து கபற் ற தினத்மத மாநிலம்
முழுவதும் சிறப்பாகக் ககாண்டாடுகிறது.

அறிவியல் சசய் திகள்
இஸ்கராவின் பி.எஸ்.எல் .வி. சி 44

மமக்வராசாட்-ஆர் மற் றும் கலாம் சாட்-வி2 ஆகிய கசயற் மகக்வகாள் கமள
இந்தியாவின் துருவ கசயற் மகக்வகாள் கசலுத்தும் வாகனம் , பி.எஸ்.எல் .வி.-சி.44
கவற் றிகரமாக விண்ணில் அவற் றுக்குரிய பாமதகளில் கசலுத்தியது.

ஒப் பந் தங் கள்
400 விமானத்தளத்மத புதுப் பிக்க மத்திய அரசு திட்டம்
விமானப்வபாக்குவரத்மத வலுப்படுத்த நாகடங் கிலும் 400 மகவிடப்பட்ட
விமானத்தளத்மதப் புதுப்பிக்க மற் றும் வளர்ச்சி கசய் ய முடிவு கசய் துள் ளது. இந்திய
விமானநிமலய ஆமணயம் இந்த விஷயத்தில் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்மத
தயார் கசய் து அந்தந்த மாநில அரசுகளுடன் வசர்ந்து அந்த விமான தளத்மத
உருவாக்கும் என்றும் 29 மாநிலங் கள் மற் றும் ஏழு யூனியன் பிரவதசங் களுக்கு இது
குறித்த அறிவிப்மப அனுப்பியுள் ளதாகவும் தகவல் அளித்துள் ளது.

வாயு கசனா பதக்கம்
வகரள கவள் ளத்தின் வபாது திறமமயாக கசயல் பட்டு கவள் ளத்தில் சிக்கிய
குழந்மதமய காப்பாற் றிய விமானப்பமட தமலவர் பிரசாந்த் நாயருக்கு வாயு
வசனா விருது அறிவிக்கப்பட்டுள் ளது.
சார்கஜன்ட் அமித் குமார் ஜா என்பவர் வாயு வசனா பதக்கம் கபற் றார்.

ஜனாதிபதி பதக்க விருது
பாராட்டுக்குரிய வசமவமய கசய் ததற் காக ஜனாதிபதி பதக்க விருமத ஶ்ரீ பி.
கபான்ராஜ் ,( பாதுகாப்பு ஆமணயாளர் / கதற் கு ரயில் வவ ) கபற் றார்.

விமளயாட்டு சசய் திகள்

இந் கதாகனசியா மாஸ்டர்ஸ் கபாட்டி
இந்திய வீரர் சாய் னா வநவால் , இந்வதாவனசியா மாஸ்டர்ஸ் வபாட்டியின்
அமரயிறுதிக்கு தாய் லாந்தின் வபார்ன்பீ வசாச்சூவவாங் மக வீழ் த்தி முன்வனறினார்.

ஆஸ்திகரலிய ஓபன் சடன்னிஸ்
கமல் வபார்னில் நமடகபற் று வரும் ஆண்கள் ஒற் மறயர் பிரிவில் , உலகின் நம் பர் 1
கசர்பியா கடன்னிஸ் நட்சத்திரம் வநாவக் வஜாவகாவிக் தரவமசயில் 28ம் இடத்தில்
உள் ள பிரஞ் சு லூகாஸ் பவுலீயுடன் இரண்டாம் அமர இறுதிப்வபாட்டியில் வமாத
உள் ளார்.

Date : 2019 Jan 26

முக்கியமான நாட்கள்

ஜனவரி 26 – 70வது குடியரசு தினம்
70வது குடியரசு தினம் நாடு முழுவதும் வதசபக்தி மற் றும் ஆர்வத்துடன்
ககாண்டாடப்பட்டது. வதசிய தமலநகரில் ராஜ் பாத்தில் முக்கிய விழா ஏற் பாடு
கசய் யப்பட்டது. ஜனாதிபதி ராம் நாத் வகாவிந்த், மூவர்ணக் ககாடிமய ஏற் றி
அணிவகுப்பு மரியாமதமய கபற் றார். கதன் ஆப்பிரிக்க ஜனாதிபதி சிரில்
ராமவபாசா இந்த ஆண்டு பவரட்டில் சிறப்பு விருந்தாளியாக இருந்தார்.

திவால் சட்டத்மத அங் கீகரிப் பு
மத்திய அரசு ககாண்டுவந்த திவால் சட்டத்துக்கு எதிராகப் வபாடப்பட்ட வழக்குகள்
அமனத்மதயும் தள் ளு படி கசய் துள் ள உச்ச நீ திமன்றம் , பல ஆயிரம் வகாடி
வாராக்கடமன மீட்பதில் கவற் றிகபற் றிருப்பதால் திவால் சட்டத்மத அவசியமான
சட்டம் என அங் கீகரித்து உறுதி கசய் துள் ளது.
கடன் வாங் கி திருப்பிச் கசலுத் தாமல் திவாலாகும் நிறுவனங் களிடமிருந்து கடமன
மீட்க உரு வாக்கப்பட்டது திவால் சட்டம் . திவாலாகும் நிறுவனங் கள் மீது நட

வடிக்மககள் எடுக்கவும் , கசாத்து கமளக் மகப்பற் றி ஏலத்தில் விட்டு கடமன
மீட்கவும் இந்தச் சட்டம் அனுமதி அளிக்கிறது.
இந்தச் சட்டத்மத வதசிய நிறுவனங் கள் சட்ட தீர்ப்பாயம் கசயல் படுத்தும் அதிகாரம்
ககாண்டுள் ளது.

விருதுகள்
பாரத ரத்னா விருது
பாரத ரத்னா விருது – சமூக ஆர்வலர் நானாஜி வதஷ்முக், இமச கவிஞர் பூபன்
ஹசாரிகா மற் றும் முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி
முன்னாள் குடியரசுத் தமலவர் பிரணாப் முகர்ஜி உள் ளிட்ட 3 வபருக்கு பாரத ரத்னா
விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள் ளது.
குடியரசு தமலவர் மாளிமக கவளியிட்டுள் ள அறிக்மகயில் , பிரணாப்
முகர்ஜி, பூபன் ஹசாரிகா(Bhupen Hazarika), நானாஜி வதஷ்முக் (Nanaji Deshmukh )
ஆகிவயாருக்கு பாரத ரத்னா விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டு உள் ளது.

அகசாகச் சக்ரா விருது
இந்திய ராணுவத்தில் வீர தீர கசயல் கள் புரிந்தவர்களுக்கு அவசாக சக்ரா விருது
வழங் கப்படுகிறது. தீவிரவாதியாக இருந்து ராணுவ வீரராகி வீர
மரணமமடந்த ஜம் மு மற் றும் காஷ்மீரின் லான்ஸ் நாயக் நசீர் அகமது வானிக்கு
அவசாக சக்ரா விருது வழங் கப்பட்டது.
காஷ்மீமரச் வசர்ந்த ஒருவருக்கு அவசாக சக்ரா விருது வழங் கப்படுவது இதுவவ
முதன்முமற என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கீர்த்தி சக்ரா விருது
பாதுகாப்பு பமடயினருக்கு வழங் கப்படும் விருதுகளில் , இரண்டாவது உயரிய
விருதாக, கீர்த்தி சக்ரா விருது கருதப்படுகிறது.
வமஜர் துஷார் ககௌபா என்பவர் கீர்த்தி சக்ரா விருமத கபற் றார்.

விமளயாட்டு சசய் திகள்

ஆஸ்திகரலிய ஓபன் சடன்னிஸ்





கமல் வபார்னில் நமடகபற் ற ஆஸ்திவரலிய ஓபன் கடன்னிஸ் மகளிர் ஒற் மறயர்
பிரிவு இறுதிப் வபாட்டியில் நவவாமி ஒசாகா 7-6, 5-7, 6-4 என்ற கசட் கணக்கில்
கபட்ரா கிவிவடாவாமவ வதாற் கடித்தார்.
2001ற் குப்பிறகு கதாடர்ந்து இரு கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டத்மத கவன்ற முதல்
வீரராகினார் ஜப்பானின் நவவாமி ஒசாகா.
ஆண்கள் ஒற் மறயர் பிரிவு இறுதிப் வபாட்டியில் வநாவக் வஜாவகாவிக்
ஸ்கபயினின் ரஃவபல் நடாமல எதிர்ககாள் கிறார்.

இந் தியா Vs நியூஸிலாந் து ஒருநாள் சதாடர்
இந்தியா 2வது ஒருநாள் வபாட்டியில் 90 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்மத
கவன்றது. ஆட்ட நாயகனாக வராஹித் சர்மா வதர்வு கசய் யப்பட்டார். இதன்மூலம் 2-0
என கதாடரில் முன்னிமல வகிக்கிறது இந்தியா.

இந் கதாகனசியா மாஸ்டர்ஸ் கபட்மிண்டன்
ஜகார்த்தாவில் நமடகபற் று வரும் இந்வதாவனசியா மாஸ்டர்ஸ் வபட்மிண்டன்
இறுதிப்வபாட்டிக்குள் சாய் னா வநவால் நுமழந்தார். அமர இறுதியாட்டத்தில்
சீனாவின் ஹீ பிங் ஜியாஓ-மவ சாய் னா கவன்றார்.

Date : 2019 Jan 27 & 28

மாநாடுகள்

ICAR நாட்டின் விவசாய கவளாண் கல் வி திட்டம் அறிமுகம்
இந்திய விவசாய வவளாண் ஆராய் ச்சிக் கழகம் (ICAR) திறமமமய ஈர்க்க மற் றும்
நாட்டில் அதிக விவசாய கல் விமய வலுப்படுத்துவதற் காக நாட்டின் விவசாய
வவளாண் கல் வி திட்டத்மத (NAHEP) அறிமுகப்படுத்துகிறது.
நாட்டின் இரண்டாவது வவளாண் ஆராய் ச்சி நிறுவனம் (IARI) ஜார்கண்டிலுள் ள
பாரஹியில் நிறுவப்பட்டது.

புலிகளின் பாதுகாப் பு குறித்த சர்வகதச மாநாடு
புலிகள் பாதுகாப்பு குறித்த 3 வது சர்வவதச மாநாடு புது தில் லியில் துவங் கியது.
உலக அளவில் 13 நாடுகளில் தான் தற் வபாது வனத்தில் புலிகள் உள் ளன.இந்தியாவில்
2014ல் நடத்தப்பட்ட கணக்ககடுப்பில் 2226 புலிகள் இருப்பது கதரியவந்தது. உலக

அளவில் இருக்கும் புலிகளின் எண்ணிக்மகயில் இந்தியாவில் 70 சதவீத புலிகள்
உள் ளன.
மத்திய சுற் றுச்சூழல் , வனத்துமற இமணயமமச்சர் பிரகாஷ் ஜவவடகர் –
இந்தியாவில் தற் வபாது புலிகளின் எண்ணிக்மக 2500ஐ கநருங் கி இருக்கலாம் என்று
மதிப்பீடு கசய் யப்பட்டிருப்பதாக கூறினார்.

திட்டங் கள்
‘வந் கத பாரத எக்ஸ்பிரஸ்‘
இந்திய இரயில் வவ உள் நாட்டிவலவய தயாரான ட்கரயின் 18க்கு – வந்வத பாரத
எக்ஸ்பிரஸ் என்று கபயரிட்டுள் ளது.
இது உலக நாடுகளில் உள் ளது வபான்ற ‘மவமப’ வசதி, ஜிபிஎஸ் தகவல் , ‘டச் பிரீ’
பவயா டாய் கலட், எல் இடி மலட்டுகள் , வசதியுடன் இயங் கும் இந்தியாவின் முதல்
அதிவவக ரயிலாகும் . கடல் லி மற் றும் வாரணாசி இமடவய 160 கி.மீ. வவகத்தில்
இயக்கப்படும் .

விருதுகள்
இந்திய வவளாண் ஆராய் ச்சி கவுன்சில் (ஐ.சி.ஏ.ஆர்), குடியரசு தின அணிவகுப்பு2019ல் , ‘கிசான் காந்தி’ என்ற தமலப்பில் ஏற் பாடு கசய் யப்பட்ட அட்டவமணக்கு
முதல் பரிசு வழங் கப்பட்டது. பாதுகாப்பு அமமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ICAR
அணியிடம் விருமத ஒப்பமடத்தார்.
ஐ.சி.ஏ.ஆர்.-ன் அட்டவமண பால் பண்மணகளின் முக்கியத்துவம் , கிராமப்புற
கசழிப்புக்காக நாட்டு இனங் கமளப் பயன்படுத்துதல் மற் றும் கால் நமட வளர்ப்பு
சார்ந்த கரிம விவசாயத்மதக் காட்டியது.

கிராமப்புற சமூகங் களின் கசழிப்புக்காக விவசாயத்மதயும் கால் நமடகமளயும்
வமம் படுத்துவதற் காக காந்தியின் பார்மவமய ICAR அட்டவமணயில் “கிசான்
காந்தி” சித்தரித்தது.

சமாமபல் சசயலி
‘RDP இந் தியா 2019′
அரசின் டிஜிட்டல் இந்தியா பிரச்சாரத்துடனான ஒத்திமசவில் ஒரு புதிய
முயற் சியாக, குடியரசு தின நிகழ் சசி
் யின் சிறப்புகமள உலகில் உள் ள அமனத்து
மக்கள் காணும் வநாக்கத்துடன், பாதுகாப்பு அமமச்சகம் குடியரசு தினத்தன்று ‘RDP
இந்தியா 2019’ என்ற கமாமபல் கசயலிமய கதாடங் கி மவத்தது.

விமளயாட்டு சசய் திகள்

ஆஸ்திகரலிய ஓபன் சடன்னிஸ்
கமல் வபார்னில் நமடகபற் ற 7 வது ஆஸ்திவரலிய ஓபன் கடன்னிஸ் வபாட்டியின்
ஆடவர் ஒற் மறயர் பட்டத்மத ரவபல் நடாமல வீழ் த்தி வநாவக் வஜாவகாவிக்
கவன்றார்.
உலக கடன்னிஸ் தரவரிமசப் பட்டியலில் முதல் இடம் பிடித்த ஆசிய வீரர் எனும்
சாதமன பமடத்தார் நவவாமி ஒசாகா.

அசமச்சூர் ககால் ஃப் சாம் பியன்ஷிப்

இந்தியாவின் கார்திக் சர்மா ஆஸ்திவரலியாவில் நமடகபற் ற நியூ சவுத் வவல் ஸ்
ஆண்கள் அகமச்சூர் வகால் ஃப் சாம் பியன்ஷிப் வபாட்டியில் கவன்றார் .

ராபின் சதுரங் கப் கபாட்டி
வவலம் மாள் -ஏஐசிஎஃப் சர்வவதச கபண்கள் கிராண்ட் மாஸ்டர் சுற் று-ராபின் கசஸ்
வபாட்டி கசன்மனயில் கதாடங் க உள் ளது.
இது அமனத்து இந்திய சதுரங் க சம் வமளனத்தின் ஒரு புதிய முயற் சியாகும் , இது நம்
நாட்டின் இளம் சர்வவதச கபண் வபாட்டியாளர்களுக்கு உள் ளூரில் WGM தகுதி கபற
வாய் ப்புகமள வழங் கும் .

இந் கதாகனசியா மாஸ்டர்ஸ் கபட்மிண்டன்
மூன்று முமற உலக சாம் பியனான கவராலினா மரின் காலில் காயம் காரணமாக
இறுதிப்வபாட்டியில் இருந்து விலகியதால் சாய் னா வநவால் தனது முதல்
இந்வதாவனசிய மாஸ்டர்ஸ் பட்டத்மத கவன்றார்.

இந் தியா Vs நியூஸிலாந் து ஒரு நாள் சதாடர்
மூன்றாவது ஒருநாள் வபாட்டியில் இந்தியா 7 விக்ககட் வித்தியாசத்தில்
நியூசிலாந்மத வீழ் த்தி, 5 ஆட்டங் கள் ககாண்ட கதாடரில் 3-0 என முன்னிமல
வகிக்கிறது.

Date : 2019 Jan 29

உலக சசய் திகள்

அசபர்

ஐக்கிய அரபு எமிவரட்ஸ் மற் றும் சவுதி அவரபியாவின் மத்திய வங் கிகள் , “அகபர்”
என்றமழக்கப்படும் ஒரு கபாதுவான டிஜிட்டல் நாணயத்மத அறிமுகம் கசய் த்து,
இது இரு நாடுகளுக்கும் இமடயில் பிளாக்கசயின் மற் றும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கலட்கஜர்
கதாழில் நுட்பம் மூலம் நிதி குடிவயற் றங் களில் பயன்படுத்தப்படும் .

ஈரானுடன் நீ ண்ட கால சபாருளாதார ஒத்துமழப் புகான ஒப் பந் தம்
ஈரானுடன் நீ ண்ட கால கபாருளாதார ஒத்துமழப்பு ஒப்பந்தத்தில் சிரியா
மககயழுத்திட்டது. இந்த புதிய உடன்படிக்மக கதாழில் துமற, விவசாயம் , வசமவ,
உள் கட்டமமப்பு மற் றும் ஆற் றல் துமற ஆகியவற் மற உள் ளடக்கியது. லடாகியா
மற் றும் டார்டஸ் துமறமுகங் கமள விரிவுபடுத்துவதற் கான ஒப்பந்தங் களும்
மககயழுத்திட்டன.

மாநாடுகள்

சமூக வாசனாலி விழிப் புணர்வு ஒர்க்ஷாப்
வபார்ட் பிவளரில் உள் ள TSG எமரால் டு வியூ மாநாட்டு மண்டபத்தில் சமூக வாகனாலி
விழிப்புணர்வு ஒர்க்ஷாப்மப, அந்தமான் மற் றும் நிக்வகாபார் தீவுகளின் நிர்வாக
கசயலாளர் ஶ்ரீ அஜய் குமார் குப்தா துவக்கி மவத்தார்.
இந்த ஒர்க்ஷாப் தகவல் மற் றும் ஒளிபரப்பு அமமச்சகத்தால் ஏற் பாடு கசய் யப்பட்டு
வருகிறது, இது உண்மமயான மாற் றத்திற் கான நவீன பயன்பாடுகள் (ஸ்மார்ட்)
உடன் இமணந்து கசயல் படுகிறது.

பாரத் யாத்ரா

வதசிய அளவில் , ஆவராக்கியமான உணவு முமறகமள, கபாதுமக்களிடம் , சிறப்பாக
விளக்கி, விழிப்புணர்வு ஏற் படச் கசய் த மாநிலம் என்ற வமகயில் , தமிழகத்துக்கு,
மத்திய அரசின் விருது 'ஸ்வஸ்த் பாரத் யாத்ரா' கிமடத்துள் ளது.
ஸ்வஸ்த் பாரத் யாத்ரா, உலகின் மிகப்கபரிய மசக்வலாத்தான் மக்கள் சரியான
உணமவ சாப்பிடுவதற் கான விழிப்புணர்வுக்காக புது தில் லியில் முடிவமடந்தது.
கடந்த ஆண்டு அக்வடாபர் மாதம் 16ம் வததி உலக உணவு தினத்தன்று இந்தப்
பிரச்சாரம் கதாடங் கப்பட்டது.
விழிப்புணர்வு – "பாதுகாப் பனமத சாப் பிடுங் கள் , ஆகராக்கியமானமத
சாப் பிடுங் கள் , சத்துக்கள் நிமறந் தமத சாப் பிடுங் கள் ."

ஒப் பந் தங் கள்

நான்கு வழிச்சாமல கங் மக எக்ஸ்பிரஸ்கவ கட்டுமானம்
உத்தரப்பிரவதச மாநில அமமச்சரமவ, 36,000 வகாடி ரூபாய் கசலவில் பிரயாக்ராஜ்
மற் றும் வமற் கு உத்தரப்பிரவதசத்மத இமணக்கும் நான்கு-வழிச்சாமல கங் மக
எக்ஸ்பிரஸ்வவ கட்டுவதற் கு ஒப்புதல் அளித்தது.

OECD இந் தியா உடன்படிக்மக
சர்வவதச மாணவர் மதிப்பீடு திட்டம் – PISA 2021 இந்தியாவின் பங் வகற் புக்கான
கபாருளாதார ஒத்துமழப்பு மற் றும் வமம் பாட்டு அமமப்பு (OECD) உடன் மனித வள
வமம் பாட்டு அமமச்சகம் ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திட்டது.

இந் தியா மற் றும் சீனா இமடகய புரிந் துணர்வு ஒப் பந் தம்

இந்தியா மற் றும் சீனாவுக்கு இமடயில் இந்திய புமகயிமலகமள சீனாவிற் கு
ஏற் றுமதி கசய் வதற் கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திட்டுள் ளன.
சர்வவதச தரங் களுடன் ஒப்பிடும் வபாது தரமான புமகயிமல இந்தியாவில் குமறந்த
விமலகளில் கிமடக்கிறது. இதனால் சீனாவிற் கு இந்திய புமகயிமல ஏற் றுமதி
கசய் ய நல் ல வாய் ப்பு உள் ளது.

நியூயார்க் மடம் ஸ் டிராவல் கஷா 2019
சிறந்த வஷாவுக்கான’ சிறப்பு விருது இந்தியா கபற் றது.
நியூயார்க் மடம் ஸ் டிராவல் வஷா 2019 இல் ‘சிறந்த வஷா’க்காக வட இந்தியாவில்
மிகப்கபரிய பயண நிகழ் சசி
் யாக இந்தியாவுக்கு சிறப்பு விருது வழங் கப்பட்டது.
நியூயார்க் பங் குச் சந்மதயில் நிமறவுகபறும் கபல் விழாவில் இந்தியா விருது
கபற் றது. நியூயார்க் மடம் ஸ் டிராவல் வஷாவில் (NYTTS 2019) நியூயார்க்கில் உள் ள
வஜக்கப் வக ஜாவிட்ஸ் மமயத்தில் ஏற் பாடு கசய் யப்பட்டு, ‘இந்தியாமவச் வசர்ந்த
சுற் றுலாத்துமற அமமச்சகம் ’ பங் வகற் றது.

விமளயாட்டு சசய் திகள்

டாடா ஸ்டீல் மாஸ்டர்ஸ் சதுரங் கப் கபாட்டி
விஸ்வநாதன் ஆனந்த் விதித் குஜ் ராத்தியுடன் நடந்த வபாட்டிமய சமன் கசய் து
மூன்றாம் இடம் பிடித்தார்.

ஐசிசி ஆண்கள் டி20 உலக ககாப் மப 2020
சர்வவதச கிரிக்ககட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி) ஐசிசி டி 20 உலகக் வகாப்மப 2020
ஆஸ்திவரலியாவில் நமடகபறவிருக்கிறது, இதற் கான அட்டவமண
கவளியிடப்பட்டது.

சர்வகதச கிரிக்சகட்டில் பந் து வீச அம் பத்தி ராயுடுவுக்கு ஐசிசி தமட
இந்திய கிரிக்ககட் அணியின் முன்னணி வபட்ஸ்வமன்களில் ஒருவராகிய அம் பத்தி
ராயுடுவின் பந்துவீச்சு விதிமுமறக்கு புறம் பாக இருப்பதால் சர்வவதச கிரிக்ககட்
வபாட்டியில் பந்து வீச ஐசிசி தமட விதித்துள் ளது.

இந் தியா Vs நியூசிலாந் து சபண்கள் ஒருநாள் சதாடர்
இரண்டாவது ஒருநாள் வபாட்டியில் இந்தியா 8 விக்ககட்டுகள் வித்தியாசத்தில்
நியூசிலாந்மத வீழ் த்தியது. இதன்மூலம் மூன்று வபாட்டிகள் ககாண்ட கதாடரில்
இந்தியா 2-0 என்று முன்னிமல கபற் றுள் ளது.

Date : 2019 Jan 30

முக்கியமான நாட்கள்
ஜனவரி 30 – கதசிய தியாகிகள் தினம்
நாடு முழுவதும் வதசத் தந்மத மகாத்மா காந்தியின் 71 வது நிமனவு தினத்தன்று
அஞ் சலி கசலுத்தினர். இந்த தினத்மத தியாகிகள் தினமாகக் ககாண்டாடுகின்றனர்.
இவத நாளில் 1948 ல் அவர் படுககாமல கசய் யப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

திட்டம்
முதல் ஸ்வகதஷ் தர்ஷன் திட்டம்
சுற் றுலாத் துமற அமமச்சர் K. J. அல் வபான்ஸ் முதல் ஸ்வவதஷ் தர்ஷன் (Swadesh
Darshan)திட்டம் துவக்கிய இடம் சிக்கிம் மாநிலத்தின் வகங் க்வடாக்கில்
கதாடங் கினார்.

அறிவியல் சசய் திகள்

ஜிகா மவரஸ் வளர்சசி
் மய தடுத்தல்
இந்திய கதாழில் நுட்ப நிறுவனம் (ஐ.ஐ.டி), மண்டி ஆராய் ச்சியாளர்கள் ,
மஹட்வராக்சிக்வளாவராகுயின் அல் லது எச்.சி.க்யூ. ஏற் கனவவ மவலரியா வநாய் க்கு
பயன்படுத்துகிற ஜிகா மவரஸ் வளர்ச்சிமய தடுக்கின்றன எனக்
கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் .

தரவரிமச

ஊழல் நிமறந் த நாடுகளின் குறியீடு




உலக அளவில் ஊழல் மிகுந்த நாடுகளின் பட்டியல் கவளியிடப்பட்டுள் ளது.
இதில் இந்தியாவுக்கு 78-வது இடம் கிமடத்துள் ளது.
ஊழல் அதிகம் உள் ள நாடுகளின் பட்டியலில் வசாமாலியா, கதற் கு சூடான்,
சிரியா ஆகிய நாடுகள் முதல் மூன்று இடங் கமளப் பிடித்துள் ளன.
பாகிஸ்தான் 117-வது இடத்திலும் , இலங் மக 89-வது இடத்திலும் , வங் கவதசம் 149வது இடத்திலும் , வநபாளம் 124-வது இடத்திலும உள் ளன. வியட்நாமுக்கு இதில்
117-வது இடம் கிமடத்துள் ளது. கடும் கட்டுப்பாடுகள் நிமறந்த நாடான
வடககாரியாவுக்கு இதில் 176-வது இடமும் , ரஷ்யாவுக்கு 138வது இடமும்
கிமடத்துள் ளது.

ஊழல் குமறந் த நாடுகள் பட்டியல்
ஊழல் மிகக் குமறந்த நாடுகளின் பட்டியலில் கடன்மார்க் மற் றும் நியூசிலாந்து
ஆகிய நாடுகள் முதல் இரண்டு இடங் கமளப் பிடித்துள் ளன. இந்தப் பட்டியலில்
கடந்த ஆண்டு முதல் இருபது இடங் களுக்குள் இருந்த அகமரிக்கா 22-வது
இடத்துக்குத் தள் ளப்பட்டுள் ளது.
இதில் ஜப்பான் 18-வது இடமும் , ஆஸ்திவரலியா 12-வது இடமும் பிடித்துள் ளன.

நியமனங் கள்

ஏ.வி.எஸ்.எம் , வி.எஸ்.எம் . கப் பற் பமடயின் துமணத் தளபதி
மவஸ் அட்மிரல் ஜி. அவசாக்குமார், ஏ.வி.எஸ்.எம் , வி.எஸ்.எம் . கப்பற் பமடயின்
துமணத் தளபதியாக 30 ஜனவரி, 2019 அன்று கபாறுப்வபற் றார். அமராவதி நகரில்
உள் ள ராணுவப் பள் ளி, புவன-யில் உள் ள வதசியப் பாதுகாப்பு கல் விக் கழகம்
ஆகியவற் றின் முன்னாள் மாணவரான அவர், 1 ஜுமல, 1982 அன்று இந்தியக்
கப்பற் பமடயின் நிர்வாகப் பிரிவில் பணியில் வசர்ந்தார்.
மவஸ் அட்மிரல் என்ற பதவி காரணமாக, வதசியப் பாதுகாப்பு கல் விக் கழகத்தின்
தமலமமப் கபாறுப்பாளராகவும் , கப்பற் பமட வீரர்களின் துமணத் தளபதியாகவும்
கசயல் படுகிறார்.

பாகிஸ்தானில் சிவில் நீ திபதியாக முதல் இந் துப் சபண்
பாகிஸ்தானின் முதல் இந்து கபண் நீ திபதியாக சுமன் குமாரி என்பவர்
நியமிக்கப்பட்டுள் ளார். பாகிஸ்தானில் சிந்து மாகாணத்தின் காம் பார்ஷாக்தாத்வகாட் மாவட்டத்மத வசர்ந்த சுமன் குமாரி அவருமடய கசாந்த
மாவட்டத்திவலவய சிவில் நீ திபதியாக பணியாற் றவுள் ளார்.
பாகிஸ்தானில் இந்து மதத்மதச் வசர்ந்த ஒருவர் நீ திபதியாக நியமிக்கப்படுவது
முதல் முமற அல் ல. ஏற் ககனவவ இதற் கு முன், 2005 முதல் 2007 வமர, ராணா
பகவான்தாஸ் தமலமம நீ திபதியாகப் பணியாற் றியுள் ளார். ஆனால் , கபண் ஒருவர்
நீ திபதியாக நியமிக்கப்படுவது இதுதான் முதல் முமறயாகும் .

விருதுகள்

ஜீகனாம் கசவியர் விருதுகள்
ஜீவனாம் வசவியர் விருமத பி.வி. வஜாஸ், சாலக்குடி & கஜயன் வக.ஆர். ஆகிவயார்
கபற் றனர்.
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கதசிய சசய் திகள்

கதசிய உப் பு சத்தியாக்கிரக நிமனவு சின்னம்




பிரதமர் நவரந்திர வமாடி அவரபிக் கடவலாரப்பகுதியான கதற் கு குஜராத்தில்
அமமந்த தண்டி கிராமத்தில் வதசிய உப்பு சத்தியாக்கிரக நிமனவுச்
சின்னத்மத நாட்டிற் கு அர்ப்பணித்தார்.
உப்பு சத்தியாகிரக யாத்திமர, 1930ம் ஆண்டின் தண்டி யாத்திமர என
அமழக்கப்படும் இது இந்திய சுதந்திர வபாராட்டத்தின் வரலாற் றில் ஒரு
முக்கிய நிகழ் வு ஆகும் .



ஆங் கிவலய ஆட்சிக்கு எதிராக சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த
நாளன்று, ஆங் கிவலயர் இந்தியர்கள் மீது விதித்த உப்பு வரிமய அறவழியில்
எதிர்க்கத் திட்டமிட்டடு மகாத்மா காந்தி தமலமமயிலான 80 சத்தியாகிரகிகள் ,
சபர்மதி ஆசிரமம் அஹமதாபாத் நகரிலிருந்து 241 மமல் தூரத்திலுள் ள தண்டி
கடற் கமர கிராமத்திற் கு யாத்திமர கசன்றனர்.

மகலசியாவில் பைாங் மாநில சுல் தான் அப் துல் லா








மவலசிய மன்னராக கடந்த 2016-ம் ஆண்டு டிசம் பர் மாதம் பதவிவயற் ற மன்னர்
ஐந்தாம் சுல் தான் முஹம் மது, தனது பதவிக்காலம் முடிவதற் கு முன்பாகவவ
கடந்த 6-ம் வததி பதவி விலகினார்.
மத்திய பஹாங் மாநிலத்தின் சுல் தான் அப்துல் லா சுல் தான் அஹமது ஷா
(வயது 59) மவலசியாவின் 16 வது அரசராக ஒரு தனிப்பட்ட சுழலும்
முடியாட்சியின் அமமப்பின் கீழ் முடிசூட்டப்பட்டார்.
விமளயாட்டில் அதிக ஆர்வம் ககாண்ட சுல் தான் அப்துல் லா, ஆசிய
கால் பந்துக் கூட்டமமப்பில் உறுப்பினராக உள் ளார். உலகக் கால் பந்து
அமமப்பான ஃபிஃபாவிலும் சுல் தான் உறுப்பினராக உள் ளார்.மவலசிய
கால் பந்து சங் கத்தின் தமலவராகவும் சுல் தான் கபாறுப்பு வகித்துள் ளார்.
கபவரக் மாநில தமலவரான சுல் தான் நஸ்ரின் ஷா, துமண மன்னராகப்
கபாறுப்வபற் றுக்ககாண்டார்.

அறிவியல் சசய் திகள்
இஸ்கரா மனித விண்சவளி விமான மமயம்
இஸ்வரா எதிர்கால மனிதர்களின் விண்கவளிப் பயணத்திற் கு மிகவும் உதவும்
மமயமாக இருக்கும் மனித விண்கவளி மமயத்மத (HSFC), கபங் களூருவின் இஸ்வரா
தமலமமயகத்தில் திறந்து மவக்கப்பட்டது.

மாநாடுகள்
கண்காணிப் புக் குழு 42 வது கூட்டம்

நகரத்தில் உள் ள ஏமழ மக்கள் பயன்கபறும் வமகயில் பிரதமர் வீட்டு வசதி
திட்டத்தின் கீழ் 72.66 லட்சம் வீடுகமள கட்ட மத்திய வீட்டு வசதி மற் றும் நகர்ப்புற
விவகாரங் கள் அமமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள் ளது. இதில் தமிழகத்தில் 68,110
வீடுகள் கட்ட ஒப்புதல் வழங் கப்பட்டுள் ளது.புது தில் லியில் வநற் று நமடகபற் ற
மத்திய ஒப்புதல் மற் றும் கண்காணிப்பு குழுவின் 42 வது கூட்டத்தில் , இந்த ஒப்புதல்
அளிக்கப்பட்டது.

சபட்கராசடக் -2019
அமனத்து இந்திய எண்கணய் மற் றும் எரிவாயு விவகார அமமச்சகத்தின் கீழ்
ஏற் பாடு கசய் யப்படும் கபட்வராகடக்-2019, 13 வது சர்வவதச எண்கணய் மற் றும்
எரிவாயு மாநாடு மற் றும் கண்காட்சி, 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 10 ஆம் வததி திறந்து
மவக்கப்படவுள் ளது

நியமனங் கள்
மவஸ் அட்மிரல் அஜித் குமார் பி என்பவர் வமற் கு கடற் பமட கவமண்ட்டின் தமலமம
அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார்.
கலப்டினன்ட் கஜனரல் ராஜீவ் வசாப்ரா என்பவர் NCCயின் கபாது இயக்குனராக
(DGNCC) நியமிக்கப்பட்டார்.
மத்திய ரயில் வவ துமற அமமச்சர் பியூஷ் வகாயல் வம 2014 முதல் முதல் கசப்டம் பர்
2017 வமர மத்திய எரிசக்தித் துமற அமமச்சராக இருந்தார்.
மத்திய அமமச்சர் பியூஷ் வகாயலுக்கு மின்சாரத் துமறயில் சாதமன
பமடத்தமமக்கு, அகமரிக்கா கபன்சில் வவனியா பல் கமலக்கழகம் சார்பில்
கார்நாட் என்ற உயரிய விருது வழங் கப்படுகிறது.

விமளயாட்டு சசய் திகள்

இந் தியா Vs நியூஸிலாந் து ஒருநாள் சதாடர்
4வது ஒருநாள் வபாட்டியில் நியூசிலாந்து 8 விக்ககட் வித்தியாசத்தில் இந்தியாமவ
கவன்றது. இதன்மூலம் 5 வபாட்டிகள் ககாண்ட கதாடரில் 1-3 என்ற நிமலயில்
உள் ளது.

சபண்கள் கால் பந் து கபாட்டி
இந்திய கபண்கள் கால் பந்து அணி இந்வதாவனசியாவிடம் இரண்டாவது
கவற் றிமயத் தட்டிச் கசன்றது, ஜகார்த்தாவில் இரண்டாவது நட்பு ரீதியான
வபாட்டியில் 2-0 என்ற வகால் கணக்கில் கவன்றது.
__________________________________________________________________________________________

