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தேசி சசய்ேிகள் 

தகரம்  

முந்ேிரி துலமின் லரர்ச்சி அேிகரித்துள்ரது 

• ிததுத்துுந முந்ரி ிற்சுனகுப எரு ணீ ரிப்திற்கு அபிப்தன் 
மூனம், அசங்கம் உற்தத் ிசய்ு ிுவுதடுத்துீடு 
ினபர்களுக்கண அகதட்ச ீுன ட்குபமம் உறுப்தடுத்துகநது. 

கர்நாடகம்  

கர்நாடகாலில் அன்னி தநடி முேலீடு 300 சேலேீம் அேிகரித்துள்ரது 

 ர்ச் த்துடன் முடிுடந் 12 ங்கபில் ிபிடுகபில் இருந்து 
ரும் அன்ணி ீடி முலீடு (FDI) 300 சீம் கர்டகில் 
அகரித்துள்பது. 

லேலான் நிறுலனம் கர்நாடகத்ேில் ரூ.3,000 தகாடி முேலீடு சசய் உள்ரது 

 ுன் றுணண ிஸ்டிீன் ிடக்ணனஜஸ் ீகனரின் சபு 
ில்துுந தகுில் ரூ.3,000 ீகடி முலீடு ிசய் முன் ந்துள்பது. 

பஞ்சாப் 

பஞ்சாப் சிமப்பு அந்ேஸ்து நிலயல நாடுகிமது 

 தஞ்சதில் ீதுப்ிதருட்குப ுகள்ல் சக்கல் னவுல் 
தின் ந்ரி ஷ்ட்ரி ஸ்ஸ்த் ததுகப்பு ீசின் கழ் சநப்பு 
அந்ஸ்ு ங்க த் அசுக்கு ீகரிக்ுக ிடுத்துள்பது தஞ்சப் 
ன அசு. 

ேிழ்நாடு 

ஸ்டான்யி நீர்த்தேக்கம் முழுத்ேிமலன அலடந்துள்ரது 

 ீட்டூரில் ஸ்டன்ன ீர்த்ீக்கம் அன் முழு ீர்த்ீக்க ுனண (FRL) 
120 அடி உத்ு அுடந்து, 39 து டுக அு ீர்ட்டம் அன் 
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85 ஆண்டு னற்நல் முழுத் நுண அுடந்துள்பது. இற்கு முன் 
ஆகஸ்ட் ம் 2013 ல் டந்து. 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

தாஹிங்கிா ேிரும்பும் நிலயலகலர உருலாக்க ிான்ல 
லயியுறுத்துகிமது ஐ.நா. 

 அண்ுட டண ங்கீசத்னருந்து ீஹங்க முஸ்னம்கள் 
ததுகப்தக ன்ருக்கு ரும்தி ருற்கண ுனுகுப 
உருக்குறு ன்ரின் அசங்கத்ு .. ததுகப்புக் குழு 
னமறுத்மள்பது. 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

னிேனால் உருலாக்கப்பட்ட உயகின் ிக தலகாக சுறலும் சபாருள் 
உருலாக்கப்பட்டது 

 ணிணல் உருக்கப்தட்ட உனகன் ீகண ீட்டு  ிஞ்ஞணிகள் 
உருக்கிருக்கநர்கள், இது குண்டம் இக்கிுனப்தடிக்க உவும் 
ன்று அர்கள் ம்புகநர்கள். 

 டத்ற்கு 60 தில்னனுக்கும் அகக சுலும், இந் இந்ம் தல் 
துுபிடும் அீகக்கருிு ிட 100,000 டங்கு ீகக உள்பது. 

லணிகம் & சபாருராோம் 

ருலாண்டாலிற்கு 200 ில்யின் டாயர் கடலன இந்ேிா லறங்கியுள்ரது 

 ர்த்க ற்றும் ிச துுநகபில் எத்துுப்ுத லுப்தடுத்துன் 
மூனம் இருப்பு உநவுகுப ீம்தடுத் ருண்டிற்கு 200 ல்னன் 
டனர் கடுண ங்கது இந். 

 ருண்ட ஜணத - தல் ககீ 

இில்தலின் உயகராலி சடண்டர் சோடங்கவுள்ரது  

 ஸ்டீல் அத்ரிட்டி ஆஃப் இந் னிடட் (SAIL) இில் தகங்கள் 
ங்குற்கண தற்நக்குுநு சந்க்க இந் இில்ீ 2,500 ீகடி 
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ரூதய் ப்புள்ப இில் தகங்களுக்கண உனகபி எப்தந்த்ல் 
ணிர் துுநமம் தங்ீகற்க அனு.   

 ணிர் துுநக்கு இில் ிகள்முல் நக்கப்தடுது மூன்று 
சப்ங்கபில் இது முன்முுநகும். 

ேிட்டங்கள் 

ஊட்டச்சத்து அடிப்பலடியான ானிம் ற்றும் நகர்ப்பும கறிவு உத் ேிட்டம் 

 ஊட்டச்சத்து அடிப்துடினண ணிம் ற்றும் கர்ப்புந கவு உத் 
ட்டம் 2019-20 ு ிடரும். 

ஸ்லச் சர்தலக்சன் கிாீன் 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஜாுன 13 ஆம் ீ குடிீர் ற்றும் சுக 
அுச்சகத்ல் அநிக்கப்தட்ட ஸ்ச் சர்ீக்சன் கீன் 2018 (SSG 2018), 
உத்திீசம், ஜர்கண்ட் ற்றும் கஷ்டிில் ிடங்கப்தட்டது. 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அலச்சலல ஒப்புேல் 

க்கரலலில் யஞ்ச ஊறல் ேிருத்ேச் சட்ட தசாோ நிலமதலற்மப்பட்டது 

 னஞ்சம் ங்குதர்கள் ற்றும் னஞ்சம் ிகடுப்தர்குப ண்டிக்கும் னஞ்ச 
ஊல் டுப்பு சட்ட (ருத்ம்) ீச, 2018 க்கபுில் 
ுநீற்நப்தட்டது. 

 ிதது அகரிகளுக்கு னஞ்சம் ங்குது அல்னது ங்குது ீதன்ந 
குற்நத்ல் ஈடுதடுதர்களுக்கு இந் ீச மூனம் மூன்று முல் ழு 
ஆண்டுகள் சுநத் ண்டுண ிக்கப்தட்டுள்பது. 

IOCL ற்றும் ALMICO இலடத ஒப்பந்ேம் 

 UPSO-II (IOCL) சஸ்ஆர் ட்டத்ன் கழ் ஊணமுற்நர்கள் ன்ுக்கக 1 
ீகடி ரூதய் அர்ப்திப்பு. UPSO-II இன் CSR ட்டத்ன் ீக்கம் 
ஊணமுற்நர்களுக்கு அகபிப்தகும். 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

பிட்ச் பிராக் லிானப்பலட பிற்சி - 18   
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 ல் ஆஸ்ீன ிணப்துடமடன் திட்ச் திபக் ிணப்துட - 18 
திற்சில் முல் முுநக இந் ிணப்துட தங்ீகற்கநது 

லிருதுகள் 

11 லது சர்லதேச ஆலணப்படம் ற்றும் தகராலின் சிறு ேிலப்பட லிறா (IDSFFK) 

 'அப், டவுன் அண்டு ுசடுீஸ்' - சிமந்ே நீண்ட ஆலணப்பட லிருது 

சாலபல் சசயிகள் & இலண தபார்ட்டல் 

சுசூகி கசனக்ட் 

 அச ச்சரிக்ுக, கண கண்கிப்பு ற்றும் கர் உி ீதன்ந 
ீசுகுப டிக்ுகபர்களுக்கு ங்குற்கண எரு ீர்க சுசூக 
கிணக்ுட அநமுகப்தடுத்து ரு சுஸக. 

லிலராட்டு சசய்ேிகள் 

சசப்டம்பர் 19 அன்று இந்ேிா-பாகிஸ்ோன் கிரிக்சகட் தபாட்டி 

 ஆச ீகப்ுத ீதட்டிில் ிசப்டம்தர் 19 அன்று இந்-தகஸ்ன் 
கரிக்ிகட் ீதட்டி ுடிதறும் ன்று சச அநித்துள்பது. 

 


