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தேச சசய்ேகள் 

புது ேல்ய 

ன்-வகனங்களுக்கன சர்ஜங் நலயங்கள் 

 கனக த ஶறஷற்சஶலயகள் ற்றும் தபஶது நஷறுலனங்கரின் அலச்சர் ஆனந்த் ஜஷ. 
கஸத் ஆகஷயஶர், இண்டு சஶர்ஜஷங் நஷலயங்கள், என்று யலகஶன சஶர்ஜஷங் 

தசய்ல ற்கு (டி.சஷ.) ற்றும் புதுதெல்யஷின் உத்யஶக் பலனில் ததுலஶக சஶர்ஜஷங் 

(சஷ) என்லம  ஷமந்து லலத் ஶர். பி.ச்.இ.ல் ற்றும் யலகஶன சஶர்ஜஷங் 

நஷலயங்கள் நஷறுலப்பட்டுள்ரன. ஆறு ததுலஶக சஶர்ஜ் தசய்பம் நஷலயங்கள், 

ரிசக் ஷ  ஷமன் யசலலகள் யஷஷதெட் (EESL) பயம் நஷறுலப்பட்டுள்ரன. 

சேலுங்கன 

கரீம்நகயக்கு ய .63-தகடி பயச ேட்டம் 

 பி ஶன ந் ஷரி கஷசஶன் சம்பஶ யஶஜனஶ  ஷட்ெத் ஷன் கஸழ் கரீம்நகர் பஶல் 

 ஶரிப்பஶரர் நஷறுலனத் ஶல் நஷர்லகஷக்கப்படும் கரீம்நகர் பஶல் உற்பத் ஷல 

லிரிவுபடுத்துல ற்கஶக ரூ.63 யகஶடி தசயலில் 3 யட்சம் யஷட்ெர்  ஷமன் தகஶண்ெ 

தகஶ பஶல்  ஷட்ெம் அலக்க த் ஷ அசு அனு ஷ அரித்துள்ரது. 

பஞ்சப் 

ே நூல்கரின் புனிேத்ேன்லக்கு கரங்கம் சசய்பவற்கு ஆயுள் ேண்டலன 

 பஞ்சஶப் ஶநஷய சட்ென்மம் எருபலம இந் ஷ குற்மலில் யகஶட் (பிசஷ) ற்றும் 

குற்மலில் நலெபலமக் யகஶட் (CrPc)   நூல்கரின் புனி த் ன்லக்கு கரங்கம் 

தசய்பலற்கு ஆபள்  ண்ெலன அரிக்கும் பில்கலர நஷலமயலற்மஷது. 

சர்வதேச சசய்ேகள் 

தகர சவள்ரம் ேக்கத்லே ஆய்வு சசய் அசரிக்க குழு வயலக  

 யகரஶ பழுலதும் யகடு லிலரலித்  லறக்கஶயத் ஷன்  ஶக்கத்ல  ஆய்வு 

தசய் தசப்ெம்பர் 3 ம் ய  ஷ அதரிக்க-சஶர்ந்  ஜஷயஶதெக்னிக் க்ஸ்ட்ரீட் 

நஷகழ்வுகள் புனலப்பு (GEER) சங்கத் ஷன் லிஞ்ஞஶனிகள் குழு லருலக. 
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அமவில் சசய்ேகள் 

2022 ஆம் ஆண்டில் ISRO விண்சவரிக்கு முேல் னிேலன அனுப்பத்ேட்டம் 

 ககன்ஶன் - இந் ஷஶலின் ப ல் இந் ஷ னி ன் லிண்தலரி தசல்லும் 

 ஷட்ெத்ல  இந் ஷ லிண்தலரி ஆஶய்ச்சஷ நஷறுலனம் (இஸ்யஶ) 2022 ஆம் 

ஆண்ெரலில் நஷலமயலற்றும். 

CO2 உர்வு கணக இந்ே ஊட்டச்சத்து குலமபடுகலர சந்ேக்கயம் 

 எரு ஆய்லின் படி  கஶர்பன் லெ ஆக்லசடின் (CO2) அ ஷக அரலினஶல் அரிசஷ ற்றும் 

யகஶதுல குலமலஶன ஊட்ெச்சத்ல  உருலஶக்குகஷமது இ னஶல் 2050 ஆம் 

ஆண்டுக்குள் யகஶடிக்கணக்கஶன இந் ஷர்கள் ஊட்ெச்சத்து குலமபஶட்ெஶல் 

பஶ ஷக்கப்படுலஶர்கள் ன கூமஷபள்ரனர். 

இற்பில் வல்லுநர்கள் ஹக்ஸ் தபஸனின் சலேலவக் கண்டுள்ரனர் 

 வஷக்ஸ் யபஶழஶலனக் கண்டுபிடித்து ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் பின், புலிில் 

லல்லுநர்கள் "நீண்ெ கஶயத் ஷற்குள்யரய" பலிக் தகஶண்டிருக்கும் நுண்ணி 

துகள், "கஸழ் குலஶர்க்குகள்" ன்று அலறக்கப்படும் சஷமஷ பிட்டுகரஶக சஷல லல க் 

கண்டுள்ரனர். 

உயகன் கச் சம யத்துவ ததப கன்னஸ் சேலன பலடத்துள்ரது 

  ஷர்கஶயத் ஷல் புற்றுயநஶய் ற்றும் அல்லசர் சஷகஷச்லசக்கு உ லக்கூடி 120 

நஶயனஶீட்ெர் அரலலக் தகஶண்ெ எரு சஶ னம் - சஷமஷ ருத்துல யஶயபஶலல 

உருலஶக்கஷ ன் பயம் லிஞ்ஞஶனிகள் பு ஷ உயக கஷன்னஸ் என்லம 

பலெத்துள்ரனர். 

நடுகள் 

ஸ்ர்ட் சில்தவ நடு 

 புது  ஷல்யஷ, FICCI ஆல் ற்பஶடு தசய்ப்பட்ெ ஸ்ஶர்ட் தில்யல ஶநஶட்லெ, 
ில்யல ற்றும் நஷயக்கரி அலச்சர் பிபஷ் யகஶல்  ஷமந்து லலத் ஶர். 

நனங்கள் 
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 ஆசஷ யகஶப்லபின் இந் ஷ U-19 கஷரிக்தகட் அணிின் யகப்ென் - ஆரின் 
ஜுலுக்கு ற்மக பவன் ஷ நனம் 

 சத் த்ரிப ஷ - சபது உேவி சசயரர் ற்றும் UNEP இன் நயூ ர்க் 
அலுவயகத்ேன் ேலயவர் 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ே அலச்சலவ ஒப்புேல் 

இந்ேவில் ரிசக்ே ேமன் தம்பட்டு ேட்டத்ேற்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

 இந் ஷஶலில் ரிசக் ஷ  ஷமன் யம்பஶட்டு  ஷட்ெத் ஷற்கு உ வும் 300 ஷல்யஷன் 

ெஶயர்  ஷப்பியஶன எப்பந் த் ஷல் இந் ஷ அசும் உயக லங்கஷபம் புது ஷல்யஷில் 

லகதழுத் ஷட்ென. இந் த்  ஷட்ெம் ரிசக் ஷ  ஷமன் யசலல நஷறுலனத் ஷனஶல் 

தசல்படுத் ப்பெலிருக்ககஷமது. 

ஜஸ்ேன் அசு, இந்ே அசு ற்றும் உயக வங்ககள் இலடத புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ேம் 

 ஶநஷயத் ஷன் 24x7 பலர்  ஷட்ெத் ஷன் கஸழ் அ ன் ஷன்சஶம் லிநஷயஶகம் துலமின் 

தசல் ஷமலன யம்படுத்துல ஷல் ஶஜஸ் ஶன் அசஷலன ஆ ரித்து ஶஜஸ் ஶன் 

அசு, இந் ஷ அசு ற்றும் உயக லங்கஷஶனது, 250 பில்யஷன் ெஶயர் 

தெலயப்தன்ட் பஶயஷசஷ கென் (டிபில்) எப்பந் த் ஷல் லகதழுத் ஷட்ெது. 

சலபல் சசயகள் & இலண தபர்ட்டல் 

யபீட்டல் ேர்ப்பு புகர்கலரப்சபம நுகர்தவர் சஹல்ப்லயலன 
அமமுகப்படுத்துகமது NAA 

 GST நன்லகலர கெக்கஶ  நஷறுலனங்களுக்கு  ஷஶக புகஶர்கலர ப ஷவு 
தசய்பம் நுகர்யலஶல  ஊக்குலிக்கும் எரு பற்சஷில், ய சஷ யஶபீட்ெல் 
 ஷர்ப்பு ஆலணம் (NAA) எரு தவல்ப்லயன் ண்லண 011-21400643 
அமஷபகப்படுத் ஷது. 

விலரட்டு சசய்ேகள் 

ஆச விலரட்டு 2018 

 ஆசஷ லிலரஶட்டுப் யபஶட்டிில் இந் ஷ தபண்கள் ற்றும் ஆண்கள் 
லில்லித்ல  அணி, தலள்ரிப் ப க்கம் தலன்மது. 
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 பகது அனஶஸ், வஷஶ  ஶஸ், ஶஜஷவ் ஆயஶக்கஷஶ, பூலம்ஶ ஶஜஹ ஆகஷயஶர் 

தகஶண்ெ இந் ஷ அணி கயப்பு 4X400 ீட்ெரில் தலள்ரிப் ப க்கம் தலன்மது. 
 800 ீட்ெர் ஏட்ெத் ஷல் இந் ஷ லீர் ஞ்சஷத் சஷங்  ங்கம் தலன்மஶர் - ஜஶன்சன் 

தலள்ரி தலன்மஶர்.  

 ஆசஷ லிலரஶட்டுப் யபஶட்டிில் தலள்ரிப் ப க்கம் தலன்மஶர் பி.லி.சஷந்து 
 த் ஷ ஆசஷஶலின் உள்நஶட்டு ல்பத்  லிலரஶட்ெஶன குஶளஷயஷல் பின்கஷ 

பல்வஶஶ ற்றும் யப்பிபஶ ல்யப்பஶ ஜஶ வ் ஆகஷயஶர் தலள்ரி, 
தலண்கயப் ப க்கங்கலர தலன்மனர். 

 ஜஷ.சத் ஷன், அச்சந் ஶ சத் கல் ற்றும் . அல்ஶஜ் ஆகஷயஶர் அெங்கஷ 
இந் ஷ ஆண்கள் யெபிள் தென்னிஸ் அணி லயஶற்று தலண்கயப் ப க்கத்ல  
தலன்மது. 

ங்கரது Whatsapp Group 

ேழ் - கரிக் சசய்வும்   English - கரிக் சசய்வும் 

ங்கரது Facebook பக்கம்  

ேழ் – Examsdaily Tamil   English - Examsdaily 

https://goo.gl/5iU2xB
https://chat.whatsapp.com/invite/5oc5utUQbcZ799YVj3FNp2
https://goo.gl/cyvaFo
https://goo.gl/cVgPyK

